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1 JOHDANTO 

 

Yleisten kirjastojen kirjastojärjestelmät suunnitellaan kirjamuotoista aineistoa varten, eikä 

musiikkiaineiston tarpeita huomioida. Suuri osuus tietokantojen sisällöstä on kuitenkin 

musiikkiaineistoa. (Poroila 2011a, Tastula 2012, 151.) Musiikkiaineistossa ja muussa 

kirjastomateriaalissa on useita eroavaisuuksia. Keskeisimmät erot liittyvät musiikkiaineiston 

erilaisiin fyysisiin muotoihin, tekijyyteen, nimenmuotojen kontrolliin sekä musiikkijulkaisujen 

koostumiseen useista teoksista. (Alaterä 2002, 102.) Nämä tekijät tekevät musiikkiaineistosta 

haastavan sekä kirjastojärjestelmälle että siitä musiikkiaineistoa hakevalle asiakkaalle. 

 

 

1.1 Tutkimuksen aihe 

 

Kirjastojärjestelmien hakuominaisuudet eivät pysty kunnolla vastaamaan musiikinhaun tarpeisiin. 

Uudet markkinoilla olevat kirjastojärjestelmät Axiell Arena ja Innovative Encore tarjoavat uusia 

ominaisuuksia ja yksinkertaisemman käyttöliittymän. (Huumonen 2012, 59, 62.) Kirjasto 2.0 

tarjoaa käyttäjille yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutteisuutta. Tiedon ongelmakeskeisestä etsimisestä 

pyritään siirtymään sen löytämiseen ja selailuun. (Haavisto, Jokinen & Ojala 2009, 19-22.) Vanhat 

järjestelmät ATP Origo ja PallasPro vastasivat kuitenkin paremmin musiikkiaineiston haun 

tarpeita kuin uudet järjestelmät, joissa oli enemmän ongelmia. Uudet kirjastojärjestelmät ovat 

yksinkertaistaneet hakuliittymiä, eikä täsmällisten hakujen tekeminen enää onnistu kunnolla. 

(Huumonen 2012, 59, 62.) Kirjastojen aineiston huolellisesta luetteloinnista tulee hyödytöntä, kun 

sitä ei voi haussa enää hyödyntää. Musiikkiaineiston hakemisesta tulee vaikeaa, koska 

musiikkiaineistoa haettaessa tarkat luettelointitiedot ja niiden näkyminen hakijalle ovat tärkeitä 

ominaisuuksia oikean teoksen löytämisessä ja sen erottamisessa muista samansisältöisistä 

julkaisuista. (Poroila 2010, 20, 21, 25, Mäkelä 2011.) Samasta asiasta on aiemmin kirjoittanut 

esimerkiksi Poroila (2010) artikkelissaan Yksi luukku, yksi mieli, yksi tulevaisuus? Kaikista 

ongelmista ei voi kuitenkaan syyttää pelkästään kirjastojärjestelmiä. Ongelmia tiedonhaussa 

aiheuttavat myös hankalat hakuliittymät ja ohjeiden puutteellisuus, tietueiden konvertointi 

formaatista toiseen, itse formaatti ja kirjastojen erilaiset luettelointikäytännöt. Eri verkkokirjastojen 

vertailu luotettavasti on vaikeaa, jos ei tiedä mitä aineistoa niissä on ja miten se on luetteloitu. 

(Tastula 2012, 151.) 
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Kirjastojärjestelmien soveltumattomuus musiikkiaineiston tiedonhakuun antaa aihetta tutkia asiaa 

vielä tarkemmin käyttäjän näkökulmaa painottaen.  Asiakkaiden tapoja hakea musiikkiaineistoa 

kirjastojärjestelmistä, ja heidän kohtaamia musiikkiaineistoa koskevia tiedonhakuongelmia pitäisi 

tutkia lisää. Näiden selvittäminen on tärkeää, jotta kirjastojärjestelmiä voidaan kehittää 

vastaamaan musiikkiaineiston tiedonhakua juuri asiakkaiden näkökulmasta. Myös Salmi (2004, 

79) tulee samanlaisiin johtopäätöksiin pro gradu -tutkielmassaan. Salmi sanoo, että 

musiikkiaineistoa koskeva tutkimus on niin vähäistä, että kirjastojärjestelmät ehtivät kehittyä 

paljon musiikkiaineiston tutkimusta edelle ilman tieteellistä tietoa musiikkiaineiston tiedonhausta. 

 

Näyttöluetteloita tutkittiin paljon 1980- ja 1990-luvuilla, mutta sen jälkeen kiinnostus niihin on 

laantunut muiden kirjastojen nettipalveluiden tulon myötä (Novotny 2004, 525). Lähes kaikki 

näyttöluettelotutkimukset on tehty yliopistojen kirjastoissa, eikä niitä ole tehty juuri ollenkaan 

yleisissä kirjastoissa (Large & Beheshti 1997, 116). Tiedonhakua näyttöluetteloista on tutkittu 

paljonkin, mutta musiikkiaineiston tiedonhakutapojen tutkimus on ollut varsin vähäistä (King 2007, 

1-2). Musiikkiaineiston hakemiseen liittyvän tutkimuksen voi jakaa musiikkiaineiston 

aiheenmukaisen hakemisen kehittämiseen ja musiikkiaineiston hakemisessa hyödyllisten 

hakupisteiden määrän kasvattamiseen näyttöluetteloissa. (King 2007, 15-17.) King (2007) löysi 

katsauksessaan vuosien 1959–2004 väliltä viisi käyttäjätutkimusta, jotka keskittyvät joko osittain 

tai kokonaan musiikkiaineiston tiedonhakuun kirjastoluettelosta. Kaikki tutkimukset on tehty 

yliopistojen kirjastoissa. (King 2007, 4.) 

 

Tässä tutkimuksessa on tavoitteena lisätä tietämystä käyttäjien musiikkiaineiston tiedonhausta ja 

siihen liittyvistä ongelmista. Tarkoituksena on tutkia sitä, miten käyttäjät hakevat musiikkiaineistoa 

näyttöluetteloista ja selvittää siihen liittyviä ongelmia sekä kirjastojärjestelmän vaikutusta 

tiedonhakuun. 
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Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Miten kirjastonkäyttäjät hakevat musiikkiaineistoa näyttöluetteloista? 

1.1 Miten kirjastonkäyttäjät hakevat tiedettyjä dokumentteja? 

1.2 Miten kirjastonkäyttäjät hakevat dokumentteja aiheen mukaan? 

1.3 Miten kokemattomien ja kokeneiden kirjastojärjestelmien käyttäjien musiikkiaineiston 

hakutavat eroavat toisistaan?     

2. Mitä ongelmia kirjastonkäyttäjien musiikkiaineiston hakuun liittyy? 

2.1 Käyttävätkö kirjastonkäyttäjät hakuominaisuuksia monipuolisesti? 

Hakuominaisuuksia tässä ovat tarkennettu haku, rajoittimet ja Boolen operaattorit. 

2.2 Mitä mahdollisia ongelmia musiikkiaineiston erityispiirteet aiheuttavat 

kirjastonkäyttäjille? 

Musiikkiaineiston erityispiirteiden aiheuttamia ongelmia tässä ovat lukuisat erilaiset 

aineistolajit, tekijyyden ongelma, henkilö- ja teosnimien problematiikka (vaikeat 

nimet, yhtenäistetyn musiikkinimekkeen haku), julkaisuun sisältyvien yksittäisten 

teosten hakeminen (osakohteen löytäminen emojulkaisusta ja sen tunnistaminen). 

3. Miten kirjastojärjestelmä vaikuttaa kirjastonkäyttäjien musiikkiaineiston hakuun? 

3.1 Minkälaisia eri järjestelmät ovat musiikkiaineiston haun kannalta? 

3.2 Millaisia ovat eri kirjastojärjestelmien mahdolliset ongelmat musiikkiaineiston 

haussa? 

 

 

1.2 Keskeiset käsitteet 

 

Tämän tutkimuksen keskeiset käsitteet liittyvät musiikkidokumentteihin ja kirjastojärjestelmiin: 

 

Vuorovaikutteisen tiedonhaun tutkimus ottaa huomioon käyttäjän, informaation ja 

tietojärjestelmän välisen vuorovaikutuksen. Vuorovaikutteisen tiedonhaun tutkimus keskittyy 

tiedonhakijan kokemuksiin ja käyttäytymiseen tiedonhakutilanteessa, mutta myös 

tietojärjestelmän arvioimiseen. (Kelly 2009, 2-3.) 
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Kirjastojärjestelmä yhdistää lainauksenhallinnan ja aineistotietokannan. Kirjastojärjestelmä 

koostuu toiminnallisista perustoiminnoista, joihin kuuluvat esimerkiksi lainauksenvalvonta, 

luettelointi ja hankinta ja asiakkaiden palveluista, joihin kuuluu esimerkiksi näyttöluettelo sekä 

vuorovaikutteisista palveluista, jotka yhdistävät nämä palvelut dynaamiseksi kokonaisuudeksi. 

(Haavisto, Jokinen & Ojala 2009, 5.) 

 

Näyttöluettelon avulla käyttäjä pystyy tekemään hakuja kirjaston kokoelmatietokantaan, 

tarkastamaan aineiston saatavuuden ja tekemään siihen liittyviä pyyntöjä, kuten varaamaan 

aineiston. (Saarti 2002, 25.) Kirjasto 2.0:lla tarkoitetaan ennen kaikkea näyttöluettelon 

päivittämistä vastaamaan nykyaikaiselle verkkosivustolle asetettuja vaatimuksia. Olennaista on 

käyttäjien tuleminen mukaan tuottamaan sisältöä kirjaston sivuille. Sisältönä voi olla oman 

aineiston tuottamista ja luetun, kuunnellun tai katsellun kommentointia ja pisteyttämistä sekä 

keskustelua. (Haavisto, Jokinen & Ojala 2009, 19-20.) 

 

Musiikkiaineistoksi luetaan nuottikirjoitusta sisältävät musiikkikäsikirjoitukset, painetut 

nuottijulkaisut, musiikkia sisältävät äänitallenteet, kuvatallenteet ja multimediatallenteet sekä 

musiikkia jossain muodossa sisältävät digitaaliset tiedostot. (Poroila 2011, 23.) Lisäksi on 

olemassa julkaisuja, jotka käsittelevät musiikkia, mutta eivät kuitenkaan sisällä musiikkiteosta. 

Tällaisiä voivat olla esimerkiksi musiikintutkimuksen oppikirjat, jotakin musiikin genreä käsittelevät 

aikakausijulkaisut tai säveltäjien elämäkerrat. (Mäntynen 2007, 9.) Tässä tutkimuksessa 

keskitytään varsinaisiin musiikkidokumentteihin. 

 

Dokumentti on inhimillisen luovuuden konkreettinen ilmentymä, joka soveltuu pitkäaikaiseen 

säilyttämiseen ja toistuvaan käyttöön. Julkaisu on dokumentti, jonka tekijä on saattanut julkisesti 

saataville useana samanlaisena kappaleena. (Poroila 2011, 10.) Musiikkia haettaessa haetaan 

usein teosta, joka sisältyy johonkin julkaisuun eli dokumenttiin. Teos voi olla olemassa 

itsenäisenä dokumenttina, jolloin julkaisuun sisältyy vain tämä yksi teos, tai dokumentin osana, 

jolloin julkaisuun sisältyy useita saman tekijän tai eri tekijöiden teoksia tai teosten osia. Jotkut 

teokset ovat olemassa molemmilla tavoilla. (Tastula 2012, 132.) 
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2 VUOROVAIKUTTEISEN TIEDONHAUN TUTKIMUS 

 

Perinteinen tiedonhaun tutkimus keskittyy tietojärjestelmään ja jättää käyttäjän suurelta osin 

ulkopuolelle. Vuorovaikutteisen tiedonhaun tutkimus ottaa huomioon käyttäjän, tietojärjestelmän 

ja informaation välisen vuorovaikutuksen. Vuorovaikutteisen tiedonhaun tutkimus keskittyy 

tiedonhakijan käyttäytymiseen ja kokemuksiin tiedonhakutilanteessa, mutta myös 

tietojärjestelmän arvioimiseen. Vuorovaikutteisen tiedonhaun tutkimuksessa yhdistyvät useiden 

tieteenalojen tuntemus mukaanluettuna perinteinen tiedonhaku, informaatiotutkimus, psykologia 

ja ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tutkimus. (Ingwersen 1992, 83-85, Kelly 2009, 

2-3.) Ingwersenin mielestä myös käyttäjäsuuntautunut tutkimus on rajoittunutta. 

Käyttäjäsuuntautunut tutkimus ei yleisesti ota tarpeeksi huomioon tietojärjestelmää, eikä huomioi 

tarpeeksi käyttäjän ja tietojärjestelmän yhteyttä. (Ingwersen 1992, 84.) 

 

 

2.1 Kirjastojärjestelmät 

 

Kirjastojärjestelmä on yksi kirjaston neljästä ydintekijästä kokoelman, tilojen ja osaamisen ohella. 

Kokoelmaa käytetään kirjastojärjestelmän avulla, ja sen ominaisuudet määrittävät osaksi, 

millaisia palveluja kirjastot voivat asiakkailleen tarjota. Kirjastojärjestelmä on tärkeä osa 

tiedonhakua, ja sitä käytetään kirjastoissa ja etänä. (Haavisto, Jokinen & Ojala 2009, 3-4.) 

 

Kirjastojärjestelmä on kirjaston käytetyin verkkotyökalu. Se yhdistää lainauksenhallinnan ja 

aineistotietokannan. Kirjastojärjestelmä koostuu asiakkaiden palveluista, joihin kuuluu esimerkiksi 

näyttöluettelo ja perustoiminnoista, joihin kuuluvat muun muassa luettelointi, hankinta ja 

lainauksenvalvonta ja sekä vuorovaikutteisista palveluista, jotka yhdistävät nämä palvelut 

dynaamiseksi kokonaisuudeksi. (Haavisto, Jokinen & Ojala 2009, 5.) 
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2.1.1 Kirjastojärjestelmien kehitys 

 

Ensimmäiset kirjastojärjestelmät kehitettiin vuosina 1978–79. Järjestelmät keskittyivät 

lainauksenvalvontaan, jossa kehittämistarpeet ja ongelmat olivat suurimmat. Järjestelmien avulla 

rekisteröitiin lainat ja palautukset, luotiin nimeke- ja niderekisterit, valvottiin lainausoikeutta ja 

varattua aineistoa sekä tulostettiin muistutukset. (Haavisto, Jokinen & Ojala 2009, 17.) 

Kirjastojärjestelmät alkoivat kehittyä korttiluetteloista kohti nykyisiä monipuolisia tietojärjestelmiä 

varsin myöhään. Suomessakin tämä tapahtui käytännössä vasta 1990-luvulla. (Saarti 2012, 9-

10.) Internetin myötä saatiin kirjastojärjestelmiin selainpohjaiset asiakaskäyttöliittymät. Nämä 

mahdollistivat lainojen omatoimisen uusinnan, varausten tekemisen ja omat profiilit. 2000-luvun 

alussa vanhat henkilökunnan käyttöliittymät korvattiin selainpohjaisilla käyttöliittymillä ja 

Windows-ohjelmilla. Uutta ja vanhaa tekniikkaa käytettiin kauan rinnakkain. Uuden järjestelmän 

rakentaminen teknisesti vanhentuneen järjestelmän ehdoin osoittautui ongelmalliseksi. 1970–

1990 -luvuilla kirjastot olivat julkishallinnossa edelläkävijöitä sähköisten- ja verkkopalveluiden 

kehittämisessä. Tämän jälkeen kehittyneiden vuorovaikutteisten palvelujen tuottaminen ja 

rakentaminen on ollut hitaampaa ja hankalampaa. (Haavisto, Jokinen & Ojala 2009, 18.) 

Kirjastojärjestelmien kehitys suomalaisissa kirjastoissa voidaan erotella kuuteen sukupolveen, 

jotka on esitetty taulukossa 1.  

 

 

Taulukko 1. Suomalaisten kirjastojärjestelmien historian vaiheet. (Saarti 2012, 10.) 
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Viime vuosikymmenenä kirjastojärjestelmät ovat alkaneet laajentua palvelukokonaisuuksiksi, 

jotka sisältävät perinteisten palveluiden lisäksi kirjaston käyttöä ja käyttäjää tukevia lisäpalveluita. 

Nykyisin kirjastojärjestelmällä voidaan tarkoittaa suppeassa mielessä perinteistä 

kirjastoaineistokeskeistä kirjastojärjestelmää sekä laajempaa palvelujärjestelmää. Useista 

tietojärjestelmistä koostuvalla palvelujärjestelmällä pyritään hallitsemaan laajasti kirjastoon ja 

asiakkaisiin liittyviä tietovirtoja ja palveluita. Laajimmillaan kirjaston ja sen käyttäjien luomassa 

palvelujärjestelmässä yhdistyy erilaisia internetissä olevia tieto-, kirjasto-, sisältö- ja 

viestintäpalveluita. Nykyisin tällainen laaja palvelujärjestelmä on käytännössä kirjastojen 

toimintaympäristönä. (Saarti 2012, 9-10.) Tietotekniset- ja sovellusympäristöt kehittyvät niin 

nopeasti että, perinteiset suljetut integroidut kirjastojärjestelmät ovat viimevuosina saaneet 

osakseen kritiikkiä ja siirtymä avoimiin kirjastojärjestelmiin onkin käynnissä. (Saarti 2012, 11-12.) 

 

 

2.1.2 Näyttöluettelot 

 

Näyttöluettelo on kirjaston asiakkaalle tärkein käyttöliittymä kirjaston kokoelmiin. Asiakas voi 

näyttöluettelon avulla tehdä hakuja kirjaston kokoelmatietokantaan, tarkastaa aineiston 

saatavuuden ja tehdä tähän liittyviä pyyntöjä, kuten varata aineiston. Näyttöluettelon avulla 

asiakas voi tarkastella ja muuttaa omia tietojaan, kuten asiakastietoja, lainoja, varauksia ja 

erilaisia saldoja. (Saarti 2002, 25.) 

 

Kirjasto 2.0:lla tarkoitetaan ensisijaisesti näyttöluettelon päivittämistä vastaamaan nykyaikaiselle 

verkkosivustolle asetettuja vaatimuksia. Tarkoituksena on, että asiakkaat tulevat mukaan 

tuottamaan sisältöä kirjaston sivuille. Sisältö voi olla kuunnellun, luetun ja katsellun 

kommentointia ja pisteyttämistä sekä keskustelua ja oman aineiston tuottamista. (Haavisto, 

Jokinen & Ojala 2009, 19-20.) Asiakkaiden ottaminen mukaan tiedontuottajiksi voi parhaimmillaan 

tuoda taustatietoa, jota ei välttämättä ole millään muulla tavalla kirjastoluetteloiden ulottuvilla. 

Aiheellista ei ole kuitenkaan odottaa, että asiakkaiden innostus riittäisi järjestelmällisen 

standardoinnin kaltaiseen työhön. Sellainen tulee pysymään jatkossakin kirjastojen ammattityönä. 

(Poroila 2011, 9.) 
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Näyttöluettelot on tähän asti liitetty keinotekoisesti kirjastojärjestelmien päälle. Tavoitteena on 

kuitenkin siirtyminen kortistomaisuudesta kohti vuorovaikutteisia verkkosivustoja, joissa asiakkaat 

voisivat helpommin selailla ja löytää tietoa. Tiedon ongelmakeskeisestä etsimisestä pyritään 

siirtymään sen löytämiseen ja selailuun.  (Haavisto, Jokinen & Ojala 2009, 21-22.) 

 

Caseyn (2007, 18-21) mukaan kirjasto 2.0 -periaatteen mukainen näyttöluettelo tarvitsee 

seuraavia ominaisuuksia: helppokäyttöinen käyttöliittymä, yksi yksinkertanen hakukenttä, 

laajennetut hakumahdollisuudet, tekstihaku, hakutulosten listaus relevanssin mukaan, 

automaattinen kirjoitusvirheiden tarkistus, mahdollisuus sekä kirjaluettelosta hakemiseen että sen 

selaamiseen, RSS-syötteet, viitteidenhallinta, kirjaston blogit, samankaltaisten hakujen näyttö, 

käyttäjien luomat asiasanat (tagit), arvostelujärjestelmä, suosittele ystävälle -linkki sekä 

ammattilaisten että asiakkaiden kirjoittamia kirja-arvosteluja. 

 

Hakuliittymien yksinkertaistaminen uusissa kirjastojärjestelmissä on johtanut osittain siihen, että 

perinteisten tarkkojen hakujen tekeminen on mahdotonta. Tämän seurauksena kirjastojen 

aineiston huolellinen luettelointi menee hukkaan, kun sitä ei voi haussa enää hyödyntää. (Poroila 

2010, 20, 21, 25, Mäkelä 2011, Huumonen 2012, 59, 62.) Ilman bibliografisen informaation 

käyttäjiä dokumentointi on turhaa resurssien tuhlausta. Dokumentoinnin ydintyölle eli 

hakumuotojen määrittämiselle ja valitsemiselle on kirjastojen hakujärjestelmissä kuitenkin pysyvä 

tarve, jos aineiston löytäminen ja tarkka tiedonhaku kiinnostavat asiakkaita. Hakumuotojen 

standardoinnin ongelmaan ja täsmälliseen löytämiseen ei ole kiinnitetty kirjastojen ulkopuolella 

juurikaan huomiota, vaikka verkkoympäristössä on kehitetty useita älykkäitä tapoja helpottaa 

tiedonhakua. Parhaatkin kaupalliset hakujärjestelmät luottavat järjestelmällisen standardoinnin 

sijaan lähinnä sumeaan logiikkaan ja muihin vastaaviin tekniikoihin. (Poroila 2011, 8.) Myös 

dokumentointikulttuuri on muuttunut. Luettelokortin yksityiskohtien norminmukainen täyttäminen, 

dokumenttien muodollinen kuvailu ja hakumuotojen määrittely on vaihtunut hakupisteiden 

määrittämiseksi ja taustatietojen tarjoamiseksi näyttöluetteloa käyttävälle asiakkaalle. 

Verkkopalvelut pyrkivät silti edelleen näytöissään simuloimaan vanhaa luettelokorttia. (Poroila 

2011, 9.) 
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2.2 Tiedonjärjestäminen 

 

Tiedonjärjestäminen on kirjastoissa tärkeää aineiston logistiikan hallinnan ja asiakaspalvelun 

kannalta (Poroila 2011, 11). Tietokantaan tallennetaan teoksista bibliografiset tiedot, ja sitä 

käytetään kirjastojärjestelmän avulla (Mäntynen 2007, 36). Dokumentoinnilla tarkoitetaan kaikkea 

sitä työtä, josta syntyy bibliografinen luettelo. Kokoelmaan liittyvää informaatiota hallitaan 

bibliografisen luettelon avulla. Luettelo sisältää tiedot kokoelman keskeisistä ominaisuuksista 

kätevässä muodossa. Sen avulla saadaan informaatiota myös lainassa olevasta tai muuten 

hankalasti käsille saatavasta aineistosta. Dokumentoinnilla voi olla myös muu tarkoitus kuin 

ainoastaan bibliografisen luettelon laatiminen. Luovalla dokumentoinnilla tuotetaan tiedollista 

lisäarvoa, jonka laadulla ja määrällä ei ole ylärajaa. Moderni kirjastoluettelo sisältääkin myös 

muunlaista taustatietoa, josta on apua hakijalle, julkaisusta saatavan informaation lisäksi. Uudet 

tekniikat mahdollistavat kirjastoluettelon ulkopuolisetkin lähteet. (Poroila 2011, 12.)   

 

Tiedonjärjestäminen koostuu luetteloinnista ja sisällönkuvailusta. Luetteloinnilla tarkoitetaan 

yleisesti dokumentin kuvailua, hakupisteiden valintaa ja muodon määrittelyä. Kuvailun 

tarkoituksena on tallentaa julkaisua koskevaa bibliografista tietoa, jota tarvitaan julkaisun 

yksilöivään tunnistamiseen ja hakuratkaisujen pohjatiedoksi. Luettelointi tukee tiedettyjen, jo 

etukäteen määritettyjen dokumenttien hakua (known item search). (Suominen, Saarti & Tuomi 

2009, 18, 45.) Hakupisteiden valinta ja muodon määrittely määrittävät, millä kaikilla tavoilla 

julkaisua ja sen sisältämiä teoksia voidaan hakea (Poroila 2011, 10). 

 

Sisällönkuvailussa dokumenttien tietosisältöä kuvaavia ilmaisuja siirretään tietojärjestelmään. 

Näiden avulla voidaan etsiä ja löytää yksittäisiä tietosisältöjä sekä niiden yhdistelmiä. (Poroila 

2011, 83.) Sisällönkuvailu tukee aiheenmukaista hakua eli hakua sisällöllisin perustein (subject 

search) (Suominen, Saarti & Tuomi 2009, 18). Sisällönkuvailun keskeiset menetelmät ovat 

luokitus ja asiasanoitus. Luokituksella pyritään karkeimmillaan vain päättämään, mikä yksi 

sisältöä ilmentävä käsite kuvaa dokumentin sisältöä ja määrää sen paikan kirjaston hyllyllä. 

Luokitus soveltuu myös hakujen rajaamiseen ja käytännölliseen tiedonhakuun. 

Asiasanoituksessa tietojärjestelmään syötetään dokumenttien sisältöä kuvaavia sanallisia 

hakutermejä. Asiasanoituksella pyritään kuvaamaan dokumenttien sisällöllisiä piirteitä 
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mahdollisimman kattavasti ja osuvasti. Asiasanoitus tarjoaa luokitusta täsmällisemmät hakusanat 

tiedonhakuun. (Poroila 2011, 83, 87.)  

 

Syntyvä data järjestetään kirjastojärjestelmissä muun muassa pää-, nimeke-, tekijä-, ja 

asiasanahakemistoiksi. Näiden avulla toteutetaan kirjastojärjestelmän tiedonhakupalvelut. (Saarti 

2002, 26.) Tarkoituksena on helpottaa asiakkaan tiedonhakua esimerkiksi tilanteissa, joissa sama 

teos on julkaistu eri nimillä, sama kirjoittaja on julkaissut teoksia eri nimillä tai tiedonhaun aihetta 

voidaan kuvata useilla termeillä (Alaterä 2002, 48). Luettelointiformaattina käytetään MARC-

formaattia, joka määrittelee kirjastotietokannoille standardinmukaisen tietuerakenteen. Sen avulla 

määritellään, mitä ja millaisella rakenteella erityyppisistä dokumenteista laaditaan luettelointitiedot 

kirjastotietokantoihin. (Suominen, Saarti & Tuomi 2009, 49.) 

 

MARC-formaatti (Machine Readable Cataloging) kehitettiin alunperin Yhdysvaltain Kongressin 

kirjastossa 1960-luvulla luettelointitietojen esittämiseen atk-järjestelmissä. Tämän jälkeen 

formaatista on luotu erilaisia, perusrakenteeltaan kuitenkin samankaltaisia kansallisia formaatteja, 

kuten FINMARC, USMARC ja UKMARC. MARC 21 -formaatti korvaa MARCin aikaisempia, 

kansallisia versioita. (Hedman 2009.) MARC-formaatti on saanut paljon kritiikkiä siitä, että se on 

teknisesti vanhanaikainen. Sille onkin alettu pohtia mahdollisia vaihtoehtoja. MARC-formaatit on 

kaikkialla maailmassa rakennettu kirjamuotoisen aineiston tarpeisiin, eikä musiikkijulkaisujen 

erilaisuutta ole otettu kunnolla huomioon. (Poroila 2011, 14, 95.) 

 

 

2.3 Tiedonhakutavat 

 

Tietokannat poikkeavat toisistaan sisällöltään ja teknisiltä ominaisuuksiltaan (Järvelin 1995, 16-

17). Yleensä hakujärjestelmä tarjoaa hakijalle kaksi erilaista tapaa koettaa löytää hakemansa. 

Haut voidaan karkeasti jakaa komentohakuihin ja selailuhakuihin. Komentohaussa lähtökohtana 

on tarvetta ilmaiseva hakupyyntö. Hakija voi etsiä tietyn kriteerin tai tietyt kriteerit täyttäviä 

tietueita. Selailuhaussa hakijalla on mahdollisuus nähdä luettelona tietoja dokumenteista ja 

arvioida, mikä voisi olla haun kannalta hyödyllistä. Komentohakuna alkanutta hakuprosessia 

jatketaan usein selailulla. Käytännössä haku yleensä aina sisältää kummankin tyyppisiä vaiheita. 

(Suominen, Saarti & Tuomi 2009, 39, 40, 187.)  
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Nykyaikaiset näyttöluettelot mahdollistavat esimerkiksi tekijä-, nimeke-, asiasana-, kustantaja-, 

luokka-, painos-, ISBN- ja avainsanahaut (Ansari & Amita 2008, 122).  Hakuja voidaan rajata 

muun muassa julkaisukielen, julkaisuvuoden, julkaisumaan ja aineistolajin mukaan (Alaterä 2002, 

43-44). Hakutavat jakautuvat yleisesti yksinkertaiseen ja tarkennettuun hakuun. Yksinkertaisessa 

haussa hakija etsii esimerkiksi valmiiksi tietämäänsä tekijää, nimekettä tai kustantajaa. (Ansari & 

Amita 2008, 122.) Tarkennetussa haussa hakusanoja voidaan yhdistää Boolen logiikan avulla.  

Sillä voidaan parantaa hakua, jos viitteitä on liikaa tai liian vähän. Boolen logiikka perustuu 

kolmeen operaattoriin: AND, OR ja NOT. AND-operaattori rajaa hakua ja yhdistää eri aihepiirien 

käsitteitä toisiinsa. OR-operaattori laajentaa samaan aihepiiriin liittyvien käsitteiden joukkoa 

suuremmaksi. NOT-operaattorilla suljetaan pois asiaan liittymättömiä termejä. (Alaterä 2002, 38-

40.) Boolen operaattorien lisäksi joissakin tietokannoissa voidaan käyttää läheisyysoperaattoria 

NEAR. Se tarkentaa hakua etsimällä hakusanoja, jotka ovat lähellä toisiaan. Fraasihaussa 

hakusanojen täytyy esiintyä tekstissä peräkkäin. Useimmissa tietokannoissa voidaan käyttää 

myös hakusanan katkaisua. Hakusanan katkaisulla löydetään helposti perusmuotoiset sekä 

taivutetut sanat (sijamuodot, monikko). (Alaterä 2002, 43-44.) 

 

Useimmat näyttöluettelotutkimukset jakautuvat aiheenmukaiseen hakuun ja jo tiedettyjen 

dokumenttien hakuun. Aiheenmukaisessa haussa käyttäjä haluaa löytää kaikki tiettyä aihetta 

koskevat dokumentit ja jo tiedettyjen dokumenttien haussa katsoa, löytyykö tietokannasta jotain 

tiettyä tekijää tai nimekettä. Näiden eri hakutapojen tunnistaminen tiedonhaun tutkimuksessa ei 

ole aina kovin helppoa. (Large & Beheshti 1997, 121.) 

 

Tiedettyjen dokumenttien hakuun liittyy huomattavasti vähemmän ongelmia kuin 

aiheenmukaiseen hakuun. Haun onnistuminen riippuu paljolti siitä, minkä tyyppistä ja kuinka 

laajaa ja tarkkaa bibliografista tietoa asiakkaalla on haettavasta dokumentista. Yleisimmät 

hakuelementit ovat nimeke, tekijä ja julkaisuvuosi. Tiedettyjen dokumenttien haun ongelmat 

käyttäjillä liittyvät nimekehaussa nimekkeen alussa olevan artikkelin käyttöön, kirjoitusvirheisiin, 

lyöntivirheisiin ja siihen etteivät he osanneet kääntää etunimeä ja sukunimeä tekijähaussa. (Large 

& Beheshti 1997, 121-122.)  

 

Aiheenmukainen haku on paljon avoimempaa verrattuna jo tiedetyn dokumentin hakuun, ja siihen 

liittyy enemmän hankaluuksia. Käyttäjän on ensin käsitteellistettävä tiedontarpeensa tietystä 
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aiheesta ja ilmaistava se erityisillä hakutermeillä ja sovitettava hakutermit vastaamaan 

näyttöluettelon käyttämiä termejä. Lisäksi käyttäjän on osattava muuttaa hakuaan, mikäli tuloksia 

ei saada, niitä on liikaa, liian vähän tai ne ovat epäolennaisia. Haku pitää myös osata lopettaa, 

kun kaikki aiheeseen liittyvä on löytynyt. (Large & Beheshti 1997, 122.)  

 

Sridharin (2004, 191) tutkimuksen mukaan keskeisiä ongelmia aiheenmukaisessa haussa 

käyttäjillä olivat epäonnistuneet tiedonhaut, jotka eivät tuottaneet tarpeeksi tai ollenkaan tuloksia, 

ja toisaalta liian suuret hallitsemattomat tulosjoukot. Käyttäjät eivät myöskään saaneet 

hakutermejään vastaamaan järjestelmän sanastoa, eivätkä he hyödyntäneet järjestelmän 

aiheenmukaista selailunäkymää. Käyttäjien hakupyynnöt olivat liian laajoja tai suppeita ja Boolen 

operaattoreita ei käytetty. Muut ongelmat liittyivät järjestelmässä navigointiin, kirjoitusvirheisiin 

hakutermeissä ja käyttäjiltä tuntui puuttuvan pitkäjänteisyyttä ja määrätietoisuutta hakujen 

suorittamisessa. Novotny (2004, 529, 533, 534) tulee tutkimuksessaan samantyylisiin 

johtopäätöksiin. Hän totetaa, että käyttäjät eivät osanneet korjata hakujaan lisäämällä 

synonyymejä, jolloin tulosjoukko olisi laajentunut. Käyttäjät eivät myöskään tuntuneet 

ymmärtävän hakemiston toimintaa, vaan he olettivat hakemiston toimivan kuin hakukone. Haut 

olivat pikaisia ja yksinkertaisia käyttäen järjestelmän oletusominaisuuksia, eikä hakuja ja niiden 

tuloksia mietitty tarkemmin.  

 

 

2.4 Vuorovaikutteisen tiedonhaun tutkimus näyttöluetteloista 

 

Kirjaston näyttöluettelot olivat jo varhain tarkoitettu muidenkin kuin ammattilaisten käyttöön. Tästä 

syntyi tarpeita tutkia ja tarkkailla sitä, miten käyttäjät niitä hyödynsivät ja millaisena he 

käyttämisen kokivat. Näiden tietojen avulla järjestelmien kehittämistarpeita saataisiin selvitettyä.  

Käytön tutkimuksella pyritään selvittämään esimerkiksi sitä, mitä järjestelmän piirteitä käyttäjät 

käyttävät hyödykseen, miten pitkiä ovat hakuajat, millaisia virheitä tehdään ja millainen on 

käyttäjien asenne tiedonhakujärjestelmää kohtaan. Lyhyellä tähtäimellä tutkimuksen tuloksia 

voidaan hyödyntää käyttäjien koulutuksen suunnittelussa ja oppaiden laatimisessa. Pitkällä 

tähtäimellä tulokset voivat ohjata järjestelmien ja kokoelmien suunnittelussa, kun tiedetään, miten 

ja mitä hakija etsii. (Alaterä 2002, 131.) 
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Kiinnostus näyttöluetteloiden tutkimiseen on laantunut 1980- ja 1990-luvuilta muiden kirjastojen 

nettipalveluiden tulon seurauksena (Novotny 2004, 525). Large ja Beheshti (1997, 116) toteavat, 

että lähes kaikki näyttöluettelotutkimukset on tehty yliopistojen kirjastoissa, eikä niitä ole tehty 

juuri ollenkaan yleisissä kirjastoissa. 

 

 

2.4.1 Käyttäjien tiedonhakuongelmat 

 

Jo varhaisissa näyttöluettelotutkimuksissa tuotiin esille niiden käytön vaikeus ja ongelmat, joita 

käyttäjät kohtasivat tiedonhaussa. Varhaisessa artikkelissaan Borgman (1986) käsitteli 

näyttöluetteloiden vaikeakäyttöisyyttä tiedonhakijalle. Kymmenen vuotta myöhemmin Borgman 

(1996) totesi, että vaikka näyttöluettelot ovatkin kehittyneet, ne ovat yhä tehottomia ja 

vaikeakäyttöisiä. Näyttöluettelot on suunniteltu kokeneille hakijoille, eivätkä useimmat käyttäjät 

ymmärrä hakemiston toimintaa kunnolla eivätkä ole halukkaita oppimaan sen käyttöä tarkemmin. 

Käyttäjät eivät osaa valita sopivaa hakutapaa eivätkä käyttää järjestelmää tehokkaasti. Käyttäjien 

tiedonhakutapojen tuntemus onkin tärkeää parempia hakuliittymiä suunniteltaessa. (Borgman 

1996, 501.) Connaway, Budd ja Kochtanek (1995, 150) toteavat tutkimuksessaan, että suurin osa 

tehdyistä hauista oli mahdollisimman yksinkertaisia käyttäen vain yhtä hakukenttää hyödykseen. 

Näyttöluettelotutkimuksessa todetaankin yleisesti, että käyttäjät eivät hyödynnä näyttöluetteloiden 

tarjoamia hakumahdollisuuksia kunnolla. Hakuominaisuudet vaihtelevat kuitenkin eri 

näyttöluetteloissa ja yleistyksien teossa on oltava varoivainen. (Large & Beheshti 1997, 124.)   

 

Uudemmatkin näyttöluetteloiden käyttötutkimukset esittävät usein vastaavia näkemyksiä kuin 

vanhemmat tutkimukset. Useissa tutkimuksissa keskeisimpinä ongelmina tuodaan esille se, että 

käyttäjät eivät hyödynnä näyttöluetteloiden hakumahdollisuuksia kunnolla. Usein he eivät tunne 

näyttöluetteloa kunnolla eivätkä ole tietoisia näyttöluettelon monipuolisista hakuominaisuuksista. 

Tarkennettua hakua ei käytetä tarpeeksi ja Boolen operaattoreiden käytössä on vaikeuksia. 

(Ariyapala & Edzan 2002, 65, Novotny 2004, 529-530, Malliari & Kyriaki-Manessi 2007, 117, 

Ansari & Amita 2008, 126, Kumar & Vohra 2013, 48.) Novotny (2004, 530) yhtyy uudemmassa 

tutkimuksessaan Borgmanin (1996) näkemykseen toteamalla, että suuri osa kirjastonkäyttäjistä ei 

edelleenkään tiedä tai ei ole kiinnostunut käyttämään kirjastojärjestelmiä tehokkaasti ja 
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monipuolisesti. Kirjastojärjestelmiä käytetään usein yritys ja erehdys -menetelmällä. Useat 

käyttäjät hyötyisivät paljon tiedonhaun avustuksesta kirjastoissa. (Kumar & Vohra 2013, 50.) 

 

 

2.4.2 Aikaisempi musiikkiaineiston vuorovaikutteisen tiedonhaun tutkimus 

näyttöluetteloista 

 

Vaikka tiedonhakua näyttöluetteloista on tutkittu paljonkin, musiikkiaineiston tiedonhakutapojen 

tutkimus on ollut varsin vähäistä. King (2007) teki katsauksen tutkimuksista, jotka liittyvät 

musiikkiaineiston tiedonhakuun kirjastoluetteloista. Hän löysi vuosien 1959–2004 väliltä viisi 

käyttäjätutkimusta, jotka keskittyvät musiikkiaineiston tiedonhakuun kirjastoluettelosta. Kaikki 

tutkimukset on tehty yliopistojen kirjastoissa. Kaksi ensimmäistä tutkimusta keskittyvät 

korttiluetteloihin ja kaksi seuraavaa näyttöluetteloihin. Viides tutkimus on haastattelututkimus, 

joka keskittyy käyttäjien musiikkiaineiston hakutottumuksiin. King vertailee musiikkiaineiston 

hakuun liittyviä käyttäjätutkimuksia kirja-aineiston hakuun liittyviin käyttäjätutkimuksiin. Kingin 

katsauksessa käsitellään sitä, kuinka musiikkiaineiston tiedonhakuun liittyvät hankaluudet 

vaikuttavat hakustrategioihin, miten musiikkiaineiston hakeminen eroaa kirja-aineiston hausta ja 

mitä hakupisteitä hakija käyttää hakiessaan musiikkia. (King 2007, 1, 2, 4, 5.) 

 

Kingin katsauksen perusteella jo tiedettyjen dokumenttien haku on yleisempää musiikkiaineiston 

haussa kuin kirja-aineiston haussa. Tutkimuksessa todetaan, että musiikkiaineiston hakijat 

hakevat 90% ajasta jotakin tiettyä musiikkiaineistoa. Kingin mielestä tämä johtuu siitä, että 

käyttäjät saavat hakemaansa musiikkiaineistoa koskevat tiedot jostakin muualta kuin 

kirjastojärjestelmästä. Kirjoja hakevat käyttäjät taas turvautuvat enemmän kirjastojärjestelmän 

apuun. Toisena syynä King pitää musiikkiaineiston hakuun liittyviä hankaluuksia. 

Musiikkiaineiston aiheenmukainen haku eroaa kirja-aineiston aiheenmukaisesta hausta. Nuotit ja 

äänitteet eivät kerro oikeastaan mistään kuten kirjat, vaan niiden ”aiheet” liittyvät muotoon, 

genreen ja instrumentaatioon. King huomauttaa kuitenkin, että aiheen mukainen haku voisi olla 

yleisempää, mikäli tutkimukset tehtäisiin yleisissä kirjastoissa, koska yliopiston opiskelijoilla on 

usein valmiiksi tiedossa, mitä he hakevat. (King 2007, 7-8.) Itoh (2000) tulee tutkimuksessaan 

kuitenkin vastakkaisiin johtopäätöksiin. Itoh tutki tapahtumalokien avulla sitä, mitä hakupisteitä 

hakijat käyttävät hakiessaan musiikkiaineistoa näyttöluetteloista. Itohin tutkimuksen mukaan 
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henkilön tai nimekkeen mukaan tehdyt haut eivät ole yhtä tehokkaita musiikkiaineiston 

tiedonhaussa kuin kirja-aineiston haussa. Itohin mukaan aiheenmukaiset hakutermit 

mahdollistavat kokonaisvaltaisemmat haut. Aiheenmukaisissa hauissa media ja genre olivat 

yleisimpiä hakutermejä.  Tutkimuksessa paljastui myös, että yli puolet hakijoista käytti useaa 

hakupistettä. (Itoh 2000, 1-2.) 

 

Kingin mukaan tekijähakua käytetään selvästi eniten musiikkiaineiston haussa. Kingin mukaan 

musiikki ajatellaan usein tekijän kautta. Musiikkiteoksen tekoon liittyy useita henkilöitä, kuten 

esimerkiksi säveltäjä, esittäjä ja sanoittaja, joita voi käyttää hakupisteenä teoksen 

paikantamisessa. Tämän lisäksi saman musiikkiteoksen useat eri nimimuodot, jotka vaikeuttavat 

nimekehakua, musiikkiteoksen sisältyminen kokoelmajulkaisuun, puutteellinen asiasanoitus ja 

kirjastojärjestelmän eri tavat esittää nuottimerkki ovat syitä tekijähaun suosioon verrattuna 

nimekehakuun ja aiheenmukaiseen hakuun. (King 2007, 9-12.)  

 

Kingin mukaan moni tekijä vaikuttaa musiikkiaineiston hakijan hakustrategiaan. Yksi on se mitä 

tietoa hakijalla on haettavasta teoksesta. Toinen on se, miten hakija on aikaisemmin onnistunut 

hauissaan eri hakupisteitä käyttämällä. Haun onnistumiseen vaikuttavat saatavilla olevat ohjeet 

luettelon käyttöön ja luetteloinnin täydellisyys ja tarkkuus. (King 2007, 12-13.)  Leazer (1992) tutki 

tavallisimpien hakutapojen tehokkuutta musiikkiaineiston haussa. Tutkittavana olivat tekijähaku, 

nimekehaku ja näiden yhdistelmät sekä vapaasanahaku. Tutkimuksessa satunnaisesti valittuja 

musiikkiteoksia etsittiin Columbian yliopiston näyttöluettelosta. Tutkimuksessa selvitettiin, miten 

hakutapa, teoksen nimen tyyppi (erottuva nimi vai yleisnimi) ja musiikkiäänitteellä olevien teosten 

määrä vaikuttavat teosten löytymiseen. Myös hakujoukon koon ja haun kohteena olleen teoksen 

löytymiseen tarvittujen hakuvaiheiden määrää tarkasteltiin eri hakutavoilla. Leazerin 

tutkimuksessa vapaasanahaku oli tehokkain hakutapa. Ainoastaan vapaasanahaulla haku 

kohdistuu kaikkiin oleellisiin hakukenttiin. Vain vapaasanahaun avulla löytyvät säveltäjät ja 

esittäjät, jotka on luetteloitu kirjastoluettelossa pelkästään huomiokenttään. Seuraavaksi 

tehokkain hakutapa oli tekijähaku. Tekijähaun avulla huomiokenttään tallennetut esittäjät ja 

säveltäjät eivät kuitenkaan löydy. Nimekehaku oli tehokkain silloin, jos haettu teos oli 

musiikkiäänitteellä, joka sisälsi enintään kaksi teosta. Mitä vähemmän teoksia musiikkiäänitteellä 

oli sitä suuremmalla todennäköisyydellä oikea teos löytyi. Tekijähaku antoi huomattavasti 

enemmän hakutuloksia kuin muut hakutavat, ja sillä tarvittiin myös eniten hakuvaiheita oikean 
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teoksen löytämiseen. Myös Leazarin tutkimuksen tulokset ovat jossain määrin vastakkaisia 

verrattuna Kingin (2007) johtopäätöksiin tekijähaun paremmuudesta musiikkiaineiston haussa. 

Leazerin tuloksia ei kuitenkaan voi verrata täysin arkielämän hakutilanteeseen, koska Leazerilla 

oli hakutilanteessa haettava musiikkiteos kädessään toisin kuin normaalilla kirjastonkäyttäjällä. 

Luettelointikäytännöt vaikuttavat paljon siihen, miten hakijat löytävät yksittäisiä teoksia 

musiikkikokoelmista. (King 2007, 13-17.)   

 

Kingin mukaan tutkimusta käyttäjien musiikkiaineiston hakutavoista on vähän. King jakaa 

musiikkiaineiston hakemiseen liittyvän tutkimuksen musiikkiaineiston aiheenmukaisen hakemisen 

kehitämiseen ja musiikkiaineiston hakemisessa hyödyllisten hakupisteiden määrän lisäämiseen 

näyttöluetteloissa. (King 2007, 15-17.)   

 

Thomas (2011) tutki, miten erikoistunut musiikkiaineiston hakuun tarkoitettu käyttöliittymä 

parantaisi musiikkiaineiston hakua näyttöluettelosta. Tutkimuksessa oli tarkoituksena selvittää, 

minkälainen hakutapa sopisi parhaiten musiikkiaineiston hakemiseen, ja mitä formaattirajoituksia 

näyttöliittymän tulisi tarjota. Tutkimusmenetelmänä oli laadullinen käyttäjätutkimus. Käyttäjät 

hakivat musiikkiaineistoa sekä tavallisesta käyttöliittymästä että musiikkiaineiston hakuun 

erikoistuneesta käyttöliittymästä. Erikoistunut käyttöliittymä mahdollisti haun rajoittamisen eri 

musiikkiformaatteihin. Käyttäjiä kehotettiin ajattelemaan ääneen suorittaessaan koehakuja eri 

käyttöliittymiin. Hakijoiden puhe nauhoitettiin ja lisäksi näyttöruudun tapahtumat tallennettiin 

myöhempää analysointia varten. Näiden avulla voitiin selvittää käyttäjän ajattelua käyttöliittymän 

käytöstä, hakuprosessista ja käyttäjän saamista tulosjoukoista. Musiikkiaineiston hakuun 

erikoistunut käyttöliittymä keräsi pelkästään positiivista palautetta.  Erikoistuneella käyttöliittymällä 

kirja-aineisto saatiin rajattua pois hakutuloksista ja eri formaatteja pystyi hakemaan tehokkaasti 

erikseen. Nämä pienensivät tulosjoukkoja ja vähensivät tiedontulvaa. Myös Thomas tulee 

tutkimuksessaan samanlaisiin johtopäätöksiin nimekehakuun liittyvistä ongelmista kuin King 

(2007) katsauksessaan. Thomasin tutkimuksessa hakijat kommentoivat sitä, kuinka vaikeaa 

nimekehaulla on saada haluamiansa tuloksia. Keskeisimpinä syinä pidettiin musiikkiaineiston 

nimekkeiden nimeämisessä tapahtuvaa vaihtelua ja sitä, että yksittäisten kappaleiden nimiä ei 

oltu tallannettu luetteloon. Useat nimekkeet oli merkitty eri kielellä tai eri muodossa, kuin mihin 

hakijat olivat tottuneet. Hakeminen oli vaikeaa etenkin kokoelmista, jotka koostuivat suuresta 
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määrästä kappaleita, joiden nimekkeitä ei oltu tallennettu luetteloon. (Thomas 2011, 248, 249, 

251, 252, 253, 255.) 

 

Majors ja Mantz (2011) tutkivat sitä, kuinka uuden sukupolven näyttöluettelot vaikuttavat 

musiikkiaineiston tiedonhakuun ja miten ne voisivat vähentää käyttäjien musikkiaineiston 

tiedonhakuun liittyviä hankaluuksia. Uuden sukupolven näyttöluetteloihin liittyy myös uusia 

hakuun liittyviä haasteita. Boolen hakuihin tottuneet hakijat joutuvat käyttämään uudessa 

järjestelmässä vain yhtä hakukenttää ja hakuja pystyy rajaamaan vasta jälkeenpäin. 

Kirjastotietokannassa olevat dokumentit näytetään haun jälkeen yleensä yhdessä muiden 

kirjaston tarjoamien resurssien kanssa. Hakijan on vaikea hahmottaa, mikä aineisto löytyy 

kirjastosta ja mikä on kirjaston tarjoamaa ulkopuolista aineistoa. (Majors & Mantz 2011, 275, 278, 

279.) 

 

Majors ja Mantz (2011) toteavat, että uuden sukupolven näyttöluetteloista haettaessa käyttäjän ei 

tarvitse tietää niin tarkasti, mitä on hakemassa tai miten dokumentit on luetteloitu 

kirjastotietokannassa. Googlemainen yhden hakukentän pikahaku antaa hakijalle mahdollisuuden 

kirjoittaa tietonsa hakemastaan asiasta vapaasti hakukenttään ja haun jälkeen tulosjoukkoa voi 

rajata erilaisten fasettien avulla. Uuden sukupolven näyttöluetteloissa hakijoilla ei tarvitse olla 

teknistä tietämystä kirjastoluetteloiden toiminnasta tai kirjastojen luettelointitavoista. Uuden 

sukupolven näyttöluettelot yhdistävät paikalliset kirjastokokoelmat ja ulkopuoliset 

erikoiskokoelmat. Tämän avulla hakijat voivat päästä käsiksi aivan uudenlaiseen heille aiemmin 

tuntemattomaan aineistoon. Uudet näyttöluettelot mahdollistavat käyttäjien välisen 

yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen. Käyttäjät voivat tulla mukaan tuottamaan tärkeää 

tietosisältöä kirjastotietokantoihin esimerkiksi asiasanoittamalla heidän tuntemaansa musiikkia. 

(Majors & Mantz 2011, 279-281.)  

 

Uusien ja vanhojen näyttöluetteloiden musiikkiaineiston hakuominaisuuksia vertailevassa 

opinnäytetyössä (Huumonen 2012) tulin kuitenkin päinvastaisiin johtopäätöksiin kuin Majors ja 

Mantz (2011). Uuden sukupolven näyttöluettelot tarjoavat uusia ominaisuuksia ja 

yksinkertaisemman käyttöliittymän. Kirjasto 2.0 lupaa käyttäjille yhteisöllisyyttä ja 

vuorovaikutteisuutta. Tiedon ongelmakeskeisen etsimisen sijasta tarkoituksena on siirtyä sen 

löytämiseen ja selailuun. (Haavisto, Jokinen & Ojala 2009, 19-22, Poroila 2010, 20, 21, 25.) 
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Täsmällisten hakujen tekeminen ei enää onnistu kunnolla uusissa kirjastojärjestelmissä, jotka 

ovat yksinkertaistaneet hakuliittymiä. Haussa ei voi enää hyödyntää kirjastojen aineiston tarkkoja 

luettelointitietoja, ja huolellisesta luetteloinnista tulee näin turhaa. Etenkin musiikkiaineiston 

hakemisesta tulee vaikeaa, koska musiikkiaineistoa haettaessa tarkat luettelointitiedot ja niiden 

näkyminen hakijalle ovat tärkeitä ominaisuuksia oikean teoksen löytämisessä ja sen 

erottamisessa muista samansisältöisistä julkaisuista. (Poroila 2010, 20, 21, 25, Mäkelä 2011, 

Huumonen 2012, 59, 62.) Poroilan (2010, 24) näkemyksen mukaan täsmälliset haut ovat tärkeitä 

monella tapaa. Selailunäkymään johtavia täsmällisiä hakuja tarvitaan viittausjärjestelmän 

toiminnan kannalta, musiikillisten tekijöiden eri funktioiden hakemiseen, hakujen potentiaalisten 

osumien määrän rajaamiseen, musiikillisten nimekkeiden standardimuotoiseen tallentamiseen ja 

hakemiseen sekä nimekkeen variantit näyttävään nimekehakuun ja selailunäkymään. 

 

Snyder (2010) tutki, kuinka uuden sukupolven näyttöluetteloissa hakua rajaavat fasetit vastaavat 

musiikkiaineiston tiedonhakijoiden odotuksiin ja kuinka he käyttävät yhtenäistettyjä 

musiikkinimekkeitä hauissaan. Tutkimus toteutettiin haastattelulla Chicagon yliopiston Lens-

järjestelmän käyttäjille samalla, kun he tekivät hakuja järjestelmään. Kaikki haastateltavat olivat 

kokeneita hakemaan tietoa kirjastoista ja perehtyneitä musiikkialaan ja opettivat tai opiskelivat 

laitoksen musiikkiosastolla. Lensissä oli tuolloin fasetit aineistolajille, aiheelle, genrelle, paikalle ja 

ajanjaksolle. Käyttäjien mielipiteet järjestelmästä vaihtelivat, mutta olivat pääosin positiivisia. 

Aineistolajifasettia pidettiin todella hyödyllisenä. Ongelmallisena pidettiin sitä, että eri 

musiikkigenret oli järjestetty aihefasettiin, mutta ei genrefasettiin. Myös paikka- ja ajanjaksofasetit 

nähtiin ongelmallisina ja epäloogisina. Kaikki haastateltavat tiesivät mikä yhtenäistetty 

musiikkinimeke on, mutta he eivät tuntuneet ymmärtävän miten niitä käytetään 

kirjastoluetteloissa, eivätkä osanneet käyttää niitä tehokkaasti hauissaan. Heillä oli usein 

hankaluuksia paikantaa yhtenäistettyjä musiikkinimekkeitä. Tutkimuksessa tehtiin useita 

yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden hakuun liittyviä huomioita. Yhtenäistetyille 

musiikkinimekkeille pitäisi olla oma Nimeke/Yhtenäistetty musiikkinimeke -fasetti. Järjestelmä 

tarvitsee auktoriteettipohjaisen hakulaajennuksen, joka käyttää viitetietoja nimi-nimeke 

auktoriteettitiedoista. Yhtenäistetty musiikkinimeke pitäisi olla käyttäjälle helpommin 

huomattavana klikattavana linkkinä. Lisäksi ohjeistusta yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden 

hakuun tarvitaan enemmän. (Snyder 2010, 66-71, 76-77, 81.) 
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Belford ja Snyder (2014) esittivät tyypillisiä ongelmia ja haasteita, joita musiikkiaineiston 

tiedonhakuun kirjastojärjestelmistä liittyy ja miten niitä voitaisiin ratkaista. Musiikkiaineisto on niin 

monimutkaista, että sitä voidaan käyttää testaamaan, kuinka kirjastojärjestelmä toimii 

äärimmäisissä olosuhteissa. Jos järjestelmä kykenee hoitamaan musiikkiaineiston, se pystyy 

hoitamaan myös suuren osan yleisessä kokoelmassa olevasta materiaalista. (Belford, Snyder & 

Randall 2014, 174.) Snyder toimi uuden avoimen fasetteja hyödyntävän Blacklight-

hakujärjestelmän käytettävyystestauksen koordinaattorina Cornellin yliopistossa. 

Käytettävyystestaus toteutettiin ääneen ajattelu -menetelmällä, jossa käyttäjät suorittivat 

annettuja tehtäviä samalla, kun he kertoivat hauistaan. Koehenkilöt koostuivat kuudesta 

musiikkikirjaston työntekijästä ja yhdestä musiikkialan oppilaasta. Tiedonhakutehtävät olivat 

tyypillisiä musiikkiaineiston tiedonhakuun liittyviä tehtäviä. Käyttäjät pitivät järjestelmässä 

ulkoasusta, faseteista, formaatti-ikoneista, relevanssin mukaisesta lajittelusta, sijaintifasetista, 

hakuhistoriasta, hausta julkaisijan numeron perusteella, yhdistetyistä aihe- ja genrefaseteista ja 

mahdollisuudesta viedä, siteerata ja mailata tekstiä. Käyttäjät eivät pitäneet siitä, että eivät 

saaneet valita useita fasetteja kerralla. Järjestelmän epämääräiset ”tarkoititko tätä” ehdotukset, 

suoratoistoisten audiotiedostojen näkyminen tavallisina tiedostoina äänitiedostojen sijaan ja 

yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden klikkauksen epämääräiset tulokset keräsivät myös 

negatiivista palautetta. (Belford, Snyder & Randall 2014 179-180.) 

 

 

2.5 Vuorovaikutteisen tiedonhaun tutkimuksen menetelmät 

 

Sopivien tutkimusmenetelmien löytäminen käyttäjien ja näyttöluetteloiden välisen 

vuorovaikutuksen tutkimiseen on haastavaa. Tapahtumalokit ja ääneen ajattelu ovat 

tehokkaimpia menetelmiä vuorovaikutusprosessin tutkimiseen. Vuorovaikutusprosessin 

monimutkaisuus ja jokaisen tutkimusmetodin rajoitteet vaativat käyttämään useita menetelmiä 

datan keräämiseen ja analysoimiseen. Tutkimusmetodien vaikutukset tiedonhakijoiden 

hakustrategioihin ja hakukäyttäytymiseen on myös tärkeä ottaa huomioon. (Xie 2008, 47.) 

Tutkimusmenetelmät keskittyvät joko siihen, mitä käyttäjät tekevät tai siihen miten he ajattelevat. 

Mikään tutkimusmenetelmä ei ole täydellinen. Kaikilla menetelmillä on hyvät ja huonot puolensa. 

Useiden menetelmien käyttö on tärkeää, jotta käyttäjien ja näyttöluetteloiden vuorovaikutuksen 
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erilaisista puolista saadaan monipuolista tietoa. (Xie 2008, 44-45.) Large ja Beheshti (1997, 116) 

toteavatkin, että datankeruumenetelmä vaikuttaa paljon siihen minkälaisia tuloksia saadaan. 

 

Havannointi voi tapahtua joko reaaliajassa tutkijan seuratessa hakutehtävää tutkittavan vierellä 

tai jälkikäteen nauhoituksen tai ruutukaappausohjelmiston avulla, jolloin havainnointiin yhdistyy 

saatujen tietojen analyysia. Reaaliajassa tapahtuvassa havainnoinnissa tutkijan muistiinpanot 

liittyvät yleensä tiettyihin toimintoihin tai tietynlaiseen hakukäyttäytymiseen. 

Havannointimenetelmässä tutkittavien ei tarvitse selvittää tutkijalle omaa hakuaan, mutta jotkut 

saattavat tuntea tarkkailun kiusalliseksi. Reaaliajassa tapahtuvassa havainnoinnissa tutkittavaa ei 

keskeytetä, mutta jälkeenpäin voidaan kuitenkin esittää hakutapahtumia koskevia tarkentavia 

kysymyksiä. (Kelly 2009, 86-87.) Reaaliajassa tapahtuvassa havainnoinnissa tutkijan voi olla 

vaikea kirjoittaa muistiin havaintoja samalla, kun hän seuraa käyttäjän tekemää hakua 

näyttöluettelosta (Large & Beheshti 1997, 119). 

 

Käytettäessä ruutukaappausohjelmistoa havainnointi kohdistuu asioihin, jotka tapahtuvat 

ruudulla. Sanaton kommunikointi jää havainnoinnin ulkopuolelle. Havannointi ja siitä saadun 

datan analysointi on aikaa vievää ja vaativaa. Tutkijalta vaaditaan jonkinlaista kokemusta ja tietoa 

siitä, mitä asioita pitää havainnoida ja kuinka niitä voidaan käyttää tutkimuksessa. (Kelly 2009, 

86-87.) Havainnointiin liittyy myös kysymys käyttäjän yksityisyydestä. Käyttäjien hakujen 

seuraaminen ilman heidän tietämystään ei ole välttämättä kovin eettistä. Tieto siitä, että heitä 

havainnoidaan saattaa toisaalta muuttaa käyttäjän tiedonhakukäyttäytymistä. Havainnointi on 

melko epäsuosittu datankeruumenetelmä. Usein se voi kuitenkin tukea muita 

datankeruumenetelmiä. (Large, Beheshti 1997, 119.) Nielsenin (2000) mukaan jo viiden 

koehenkilön otanta voi paljastaa 85% järjestelmän ongelmista. 

 

Wiberley, Daugherty ja Danowski (1995) havainnoivat lokeihin tallentuneiden hakusessioiden 

alkua ja loppua, jotta he saivat tietää milloin tietty hakusessio loppui ja uusi alkoi. Mendelsohn 

(1994) käytti havainnointimenetelmää tutkiessaan näyttöluetteloiden käyttäjien henkilökohtaista 

opastusta. Kiestra, Stokmans ja Kamphuis (1994) videokuvasivat käyttäjien tekemät haut 

samalla, kun hakijat saivat ajatella ääneen tekemäänsä hakua. Novotny (2004) käytti 

havainnointimenetelmää tutkiessaan kuinka internetin hakukoneisiin tottuneet kirjastonkäyttäjät 

tekevät tiedonhakua näyttöluetteloista. Novotny kuvasi 18 koehenkilön tekemät haut. Heistä 
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puolet olivat kokemattomia hakijoita ja puolet kokeneita. Koehenkilöitä kehotettiin 

kommentoimaan ääneen ajatteluaan samalla, kun heidän hakujaan kuvattiin. Nämä menetelmät 

täydentävät Novotnyn mielestä tapahtumalokitutkimusta, koska käyttäjien motivaatiot ja asenteet 

paljastuvat. Toisaalta Novotny huomauttaa, että havainnointi ja ääneen ajattelu muuttivat 

joidenkin käyttäjien hakutapaa ja he tekivät hakunsa turhan tarkasti. Tavoitteena oli saada tietoa 

käyttäjien ennakko-odotuksista, siitä mitkä asiat näyttöluettelon käytössä ovat vaikeita tai 

turhauttavia ja miten kokemattomien ja kokeneiden hakutavat eroavat toisistaan. Päätavoite oli 

selvittää, onnistuvatko käyttäjät tyypillisissä hauissa tehokkaasti. Tätä varten koehenkilöille luotiin 

viisi hakutehtävää. Hakutehtävät koostuivat perinteisistä hauista, joita kirjastonkäyttäjät tekevät, 

kuten esimerkiksi kirjan hausta nimen ja aiheen mukaan. Haut nauhoitettiin ja kuvattiin Camtasia-

ohjelmalla, joka tallentaa näytön tapahtumat ja äänen. Lisäksi tutkija keräsi muistiinpanoja 

koehenkilöiden ääneen ajattelusta. Hakutehtävien jälkeen koehenkilöt haastateltiin haussa 

tapahtuneiden tulkinnanvaraisten asioiden vuoksi sekä näyttöluetteloa koskevan palautteen 

saamiseksi. (Novotny 2004, 525, 527.) 

 

Kysely on yksi yleisimmistä menetelmistä kerätä dataa tutkittavilta vuorovaikutteisen tiedonhaun 

tutkimuksessa. Lähes kaikkiin vuorovaikutteisen tiedonhaun tutkimuksiin liittyy jonkinlainen 

kysely. Kyselylomake voi sisältää suljettuja kysymyksiä vastausvaihtoehtoineen ja avoimia 

kysymyksiä joihin vastaajat voivat vastata haluamallaan tavalla. Suljetuista kysymyksistä 

saadaan määrällistä dataa, josta voidaan tehdä tilastollista vertailua. Avoimista kysymyksistä 

saadaan yksilöllisempää tietoa vastaajan kokemuksista ja käyttäytymisen syistä. Avoimet 

kysymykset ovat kuitenkin vaikeampia tulkita ja analysoida. Kysely voidaan tehdä ennen 

tiedonhakua, tietyn tiedonhakutehtävän suorittamisen jälkeen, tietyn tiedonhakujärjestelmän 

käytön jälkeen tai aivan lopuksi, jos arvioitavana on esimerkiksi useita järjestelmiä. (Kelly 2009, 

91-95.) 

 

Myös haastattelu on yleisesti käytetty menetelmä vuorovaikutteisen tiedonhaun tutkimuksessa. 

Haastattelusta saadut vastaukset ovat usein yksilöllisempiä kuin kyselylomakkeesta saadut 

vastaukset. Haastattelu on myös joustavampi menetelmä, ja se mahdollistaa tarkentavien 

jatkokysymysten esittämisen. Haastattelu sopiikin hyvin myös monimutkaisempien kysymysten 

esittämiseen. Haastettelun voi tehdä muistelu-menetelmän yhteydessä samalla kun tutkittava 

katsoo nauhaa omasta tiedonhaustaan. Haastattelu voi olla strukturoitu, puoli-strukturoitu tai 
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avoin. Haastattelussa voidaan käyttää myös havainnollistavaa aineistoa, kuten kuvia tai videota 

tiedonhakujärjestelmän käyttöliittymästä. (Kelly 2009, 95-96.) 

 

Tapahtumalokit ovat todella yleinen tiedonkeruumenetelmä tiedonhakututkimuksessa. 

Haastattelu, kysely, havainnointi ja ääneen ajattelu perustuvat käyttäjien vastausten 

luotettavuuteen. Käyttäjät myös tietävät, että heidän hakutapojaan tutkitaan, mikä saattaa 

vaikuttaa siihen miten he tekevät hakunsa. Tapahtumalokeja käytettäessä tätä ongelmaa ei ole. 

(Large & Beheshti 1997, 120.) Lokeista ei aiheudu käyttäjille mitään häiriötä, ja he voivat tehdä 

hakujaan luonnollisesti. Tapahtumalokit ovat yksi vanhimpia ja yleisimpiä keinoja kerätä dataa 

vuorovaikutteisen tiedonhaun arviointiin. Lokien keräämään dataan liittyy kuitenkin muutamia 

suuria ongelmia. Lokeista saadun datan oikeellisuuden ja luotettavuuden varmistaminen on 

vaikeaa. Lisäksi lokit ovat haastavia purkaa, käsitellä ja tulkita. Kaikkien lokien hyöty on se, että 

käyttäjien toimintaa ja vuorovaikutusta koneen kanssa saadaan tallennettua. (Kelly 2009, 87-91.) 

Lokitiedostosta voidaan tarkastaa muun muassa, kauanko hakijan hakusessio kestää, millaisia 

hakuja käytetään, mitä virheitä tehdään, mitä hakutuloksia käydään läpi ja mitä opasteita 

käytetään (Alaterä 2002, 131-132). Lokien avulla saadaan kuitenkin selville vain tietokoneessa tai 

ohjelmassa tapahtuvia toimintoja ja käyttäjien tarkoitukset jäävät usein epäselviksi. (Kelly 2009, 

91.) Myös tapahtumalokin rinnalla olisi hyvä käyttää tukena muutakin menetelmää (Large & 

Beheshti 1997, 121). 

 

Ääneen ajattelussa tutkittavaa henkilöä kehotetaan kertomaan ääneen ajatteluaan ja 

päätöksentekoaan, sillä hetkellä kun hän käyttää tietojärjestelmää. Tutkittavan henkilön kertomat 

asiat voidaan kerätä talteen tietokonemikrofonin avulla. Ääneen ajatteluun liittyy muutamia 

ongelmia. Tutkittavien henkilöiden on usein vaikea kertoa ajatuksistaan samalla, kun he 

toteuttavat tiedonhakutehtävää, koska tehtävät ovat usein liian monimutkaisia ääneen 

ajateltaviksi. Ääneen ajattelua pidetään myös kiusallisena ja väkinäisenä. Tutkija joutuu usein 

kehottamaan tutkittavaa jatkamaan ääneen ajattelua hiljaisten hetkien aikana. Tämä saattaa 

häiritä entisestään tutkittavan suorittamaa tehtävää. Harjoittelu ennen varsinaista 

tutkimustehtävää pienen ongelmanratkaisutehtävän avulla samalla ääneen ajatellen saattaa 

helpottaa varsinaisen tutkimustehtävän suorittamista. (Kelly 2009, 84-85.) 
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Muistelu-menetelmässä kerätään samanlaista tietoa tutkittavilta henkilöiltä kuin ääneen 

ajattelussa, mutta tiedot kerätään tiedonhakutehtävän jälkeen. Tutkija nauhoittaa tietokoneen 

näyttöruudulla tapahtuvan tiedonhakutehtävän. Tämän jälkeen nauha esitetään tiedonhakijalle, 

jota pyydetään samalla kertomaan ajatteluaan ja päätöksentekoprosessiaan. Tutkittavalta 

voidaan kysyä tarkennettuja kysymyksiä tai häntä voidaan pyytää keskittymään tiettyihin 

ominaisuuksiin tai prosesseihin. Tällä menetelmällä tutkija saa yleensä paremmin tietoa 

tutkittavalta henkilöltä, koska hän pystyy keskittymään erikseen tiedonhakutehtään ja tämän 

jälkeen tapahtuvaan keskusteluun. Jälkeenpäin tapahtuvaa keskustelua valmiin 

tiedonhakutehtävän suorituksen jälkeen pidetään usein myös luonnollisempana. (Kelly 2009, 85-

86.) 

 

Oma-aloitteinen selostus -menetelmässä tutkittavilta pyritään saamaan palautetta tietyin väliajoin 

tai silloin, kun he itse näkevät sen tarpeelliseksi samalla kun suorittavat hakua. Tutkittavien ei 

tarvitse koko ajan tuoda esille ajatuksiaan kuten ääneen ajattelussa. Tällä tekniikalla pyritään 

saamaan jalostuneempaa palautetta hakutehtävästä, joka voidaan yhdistää tarkemmin haun 

tiettyihin vaiheisiin. Menetelmä sopii erityisesti hakuihin, jotka ulottuvat pidemmille aikaväleille. 

Menetelmällä voidaan kerätä sekä määrällistä että laadullista palautetta. Tekniikka on vähän 

käytössä, koska se on vaikea järjestää ja palautteen antaminen kesken hakutehtävän häiritsee 

haun tekemistä. (Kelly 2009, 86.) 
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3 MUSIIKKIAINEISTO LUETTELOINNIN JA TIEDONHAUN NÄKÖKULMASTA 

 

Musiikkiaineisto sisältää erityispiirteitä verrattuna kirjamuotoiseen aineistoon. Musiikkiaineiston 

hakuun liittyvät hankaluudet johtuvat näistä erityispiirteistä. Hakuun vaikuttavia musiikkiaineiston 

erityispiirteitä ovat lukuisat erilaiset aineistolajit, henkilö- ja teosnimien problematiikka sekä 

julkaisuun sisältyvien yksittäisten teosten hakeminen. (Alaterä 2002, 102.) Musiikkiaineiston 

huolellisella luetteloinnilla tiedonhakuun liittyviä ongelmia voidaan vähentää. 

 

 

3.1 Musiikkiaineisto kirjastoissa 

 

Käsite musiikki sisältää valtavan määrän erilaisia tyylejä ja lajeja, joita syntyy koko ajan lisää. 

Musiikin lajit koostuvat alalajeista ja eri tyyleistä. Lajit sulautuvat keskenään uusiksi lajeiksi ja 

tyyleiksi. Lajeilla ja alalajeilla on usein omat nimensä, mutta niiden sanallinen määritteleminen on 

usein vaikeaa. Karkeasti musiikki voidaan jakaa kolmeen lajiin: länsimaiseen taidemusiikkiin eli 

klassiseen musiikkiin, kansanmusiikkiin eli etnomusiikkiin ja populaarimusiikkiin. Tämä kolmijako 

on myös kirjaston kannalta tärkeä, koska se on musiikkiaineiston dokumentoinnin lähtökohta. Eri 

musiikinlajien erilaiset traditiot vaikuttavat siihen, miten musiikkiaineisto dokumentoidaan kirjaston 

tietokantaan ja siihen miten sitä sieltä haetaan. Taidemusiikissa korostuu säveltäjän osuus ja 

teosten nimissä käytetään standardoituja muotoja eli yhtenäistettyjä musiikkinimekkeitä. 

Populaarimusiikissa taas korostuu esittäjän rooli, eikä teosten nimiä yhtenäistetä samalla tavalla 

kuin taidemusiikissa. Kansanmusiikissa alkuperäinen säveltäjä on usein tuntematon ja sävelmien 

nimet vaihtelevat tai niillä ei välttämättä ole edes varsinaista nimeä. Kansanmusiikkia haetaan 

yleensä maantieteellisen alueen mukaan.  Eri musiikinlajien väliset rajat ovat usein häilyviä. 

(Tastula 2012, 114-115.) 

 

Musiikkia jossain muodossa sisältävät digitaaliset tiedostot, esimerkiksi MP3-tiedostot ovat 

kirjastoissa vielä uusi ilmiö, ja niiden osuus kokoelmissa on vähäinen. Niiden rooli kirjastojen 

kokoelmassa on vielä epäselvä, koska yleensä aineisto ei kuulu kirjaston omaan kokoelmaan, 

vaan verkon kautta käytetään useimmiten jonkun kolmannen osapuolen tarjoamaa sisältöä. 

Kirjastojen omien kokoelmien digitoinnin näkökulmasta nämä tiedostot ovat kuitenkin koko ajan 

tärkeämmäksi tuleva ryhmä. (Poroila 2011, 24, 80.) Edessä on musiikkikirjastojen kannalta suurin 
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mullistus sitten 1980-luvun, jolloin CD-levyt tulivat markkinoille. Nykyään osa musiikista 

julkaistaan vain verkossa ja vaikuttaa siltä, että verkkomusiikki tulee jossain välissä syrjäyttämään 

fyysiset tallenteet. (Tastula 2012, 126.) 

    

 

3.2 Musiikkiaineiston erityispiirteet ja problematiikka 

 

Musiikilla on useita olomuotoja. Lähtökohtana on säveltäjän musiikillinen idea ja siitä syntyvä 

sävellys. Sävellys voidaan nuotintaa ja julkaista useana erilaisena sovituksena erilaisille 

kokoonpanoille. Sävellyksen esitys voidaan myös tallentaa äänenä tai äänen ja kuvan 

yhdistelmänä. Tallenne voi olla tiedosto tai fyysinen esine. Lisäksi sävellyksestä voidaan kirjoittaa 

esimerkiksi analyysi tai arvostelu. (Tastula 2012, 125.) 

 

Musiikkidokumenteilla on piirteitä, joita muilla dokumenttilajeilla ei ole. Musiikkidokumenteiksi 

luetaan nuottikirjoitusta sisältävät musiikkikäsikirjoitukset, painetut nuottijulkaisut, musiikkia 

sisältävät äänitallenteet, kuvatallenteet ja multimediatallenteet sekä musiikkia jossain muodossa 

sisältävät digitaaliset tiedostot. (Poroila 2011, 23.) On myös olemassa julkaisuja, jotka käsittelevät 

musiikkia, mutta eivät kuitenkaan sisällä musiikkiteosta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 

musiikintutkimuksen oppikirjat, säveltäjien elämäkerrat tai jotakin musiikin genreä käsittelevät 

aikakausijulkaisut. Sekavammaksi asian tekee vielä se, että yksittäiset julkaisut voivat sisältää 

sekä musiikkia että musiikkia käsittelevää informaatiota. Esimerkiksi säveltäjien elämäkerrat, 

jotka sisältävät otteita sävelletyistä kappaleista nuottikirjoituksena ovat tällaisia. (Mäntynen 2007, 

9.)  

 

Musiikkijulkaisut voivat koostua myös useasta eri tallennetyypistä. Esimerkiksi nuotin mukana voi 

olla CD-levy, jolla nuotin kappaleet on esitetty malliksi. Tällaiset useista eri aineistolajeista 

koostetut paketit vaikeuttavat niiden hakemista, koska hakija ei välttämättä tiedä, miten tällaiset 

moniviestimet on luetteloitu eri kirjastotietokantoihin. Osakohdeluetteloinnilla tällaisten 

moniviestimien eri aineistolajit voidaan luetteloida erikseen ja emojulkaisun aineistolajista 

riippumatta osakohteilla voi olla oma aineistolajinsa. Musiikkijulkaisun aineistolaji ei ole aina 

selkeä. Esimerkiksi musiikin oppikirjoista voi olla vaikea sanoa ovatko ne nuotteja vai kirjoja.  

(Tastula 2012, 127.) 
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Samoja musiikkiteoksia tai niiden eri versioita julkaistaan uudestaan eri formaateissa. Sama 

esittäjä on voinut äänittää saman teoksen monta kertaa eri aikoina. Hakijan voi olla vaikea 

päätellä, mitä erilaiset vuosiluvut julkaisussa tarkoittavat. Julkaisuvuoden lisäksi hakijaa 

kiinnostaa usein tieto myös äänityksen ajasta ja paikasta. Tiettyyn aikaan liittyvää musiikkia 

voidaan kuvata myös asiasanoilla. Populaarimusiikissa aika asiasanana tarkoittaa esityksen 

äänitys- tai julkaisuvuotta, ja taidemusiikissa taas sävellysaikaa. (Tastula 2012, 148.) 

 

Musiikkiaineistosta ja muusta kirjastoaineistosta löytyy useita eroavaisuuksia. Musiikissa sama 

informaatio löytyy usein useissa fyysisissä muodoissa. Esimerkiksi saman teoksen nuotti voi 

löytyä soitettuna versiona (äänitteenä) tai nuottina tietylle soittimelle (orkesteripartituurina). 

(Mäntynen 2007, 11.) Keskeisimmät erot verrattuna kirjamuotoiseen aineistoon liittyvät 

tekijyyteen, nimenmuotojen kontrolliin sekä musiikkijulkaisujen koostumiseen useista teoksista 

(Alaterä 2002, 102). 

 

 

3.2.1 Tekijyyden ongelma 

 

Musiikin tekijöitä ovat säveltäjät, esittäjät, sovittajat ja muut musiikkijulkaisun tekemiseen 

vaikuttaneet, esimerkiksi toimittajat, äänittäjät ja tuottajat. Tekijä voi olla myös tuntematon. 

(Tastula 2012, 134.) Tekijyyden ongelmalla tarkoitetaan sitä, että eri rooleissa, esimerkiksi 

säveltäjä, esittäjä, sovittaja tai sanoittaja on erilainen painoarvo musiikin eri lajeissa. 

Taidemusiikissa korostuu säveltäjän rooli, kun taas populaarimusiikissa esittäjän. Kaikki musiikin 

lajit kattavaa yhdenmukaista päätekijän määritelmää ei ole. (Alaterä 2002, 102.) Esimerkiksi 

populaarimusiikin nuottijulkaisuissa korostetaan yleensä esittäjän nimeä, vaikka hän ei olisi 

säveltänyt ainuttakaan kokoelman kappaletta (Tastula 2012, 133). 

 

Etenkin populaarimusiikin julkaisuiden tekijätiedot ovat usein epäluotettavia, eikä eri tekijöiden 

rooleja ole ilmaistu selvästi. Populaarimusiikin säveltäjällä ei yleensä pysty hakemaan kattavasti.  

Populaarimusiikkikappaleista tallennetaan tietokantaan yleensä vain esittäjät ja kappaleiden 

nimet. Jazz-äänitteiden esityskokoonpanot ovat usein hyvin vaihtelevia. Kokoonpanoilla ei usein 

ole mitään vakiintunutta nimeä. Äänitteen päätekijäksi tulee usein jazz-yhtyeen pääesittäjä. 

Yhtyeen muut muusikot saattavat kuitenkin olla yhtä tunnettuja ja tärkeitä ja heidän nimistään 
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pitäisikin tehdä lisäkirjaus, jotta niitä voitaisiin hakea tekijähaulla. Tekijän roolin eli funktion valinta 

hakuvaiheessa helpottaisi hakijaa paljon. (Tastula 2012, 134, 135, 137.) 

 

 

3.2.2 Henkilö- ja teosnimien problematiikka 

 

Musiikkiteosten nimet ovat usein vakiintumattomia, eikä samasta teoksesta aina käytetä samaa 

nimeä. Musiikkiteoksella voi olla useita erilaisia nimimuotoja. (Tastula 2012, 138.) Suuri osa 

soitinsävellyksistä on nimettömiä tai varustettu pelkästään tyyliä tai musiikin lajia kuvaavalla 

yleisnimityksellä. Lukuisilla teoksilla on myös täsmälleen sama nimi, koska säveltäjät ovat 

käyttäneet samaa tekstiä. Musiikin teosnimien sekavuus on ongelma erityisesti taidemusiikin 

puolella. Populaarimusiikissa teosnimien keksiminen on aina ollut helpompaa. (Poroila 2011, 45.) 

 

Musiikin tekijöiden nimet ovat usein hankalia. Usein ne poikkeavat tavanomaisesta ”Sukunimi, 

Etunimi” -mallista. Ne voivat muodostua esimerkiksi fraasista, yhdestä sanasta, ja ne voivat 

sisältää pisteitä, erikoismerkkejä ja numeroita. Joskus on myös epäselvää onko kysymyksessä 

yksittäinen henkilö vai yhteisötekijä. Usein tekijöiden nimistä on olemassa useita muotoja. Myös 

vieraskieliset nimet ja samannimiset tekijät aiheuttavat hankaluuksia. Vääristä nimimuodoista 

voidaan tehdä viittaus oikeaan muotoon, jolloin henkilö löytyy molemmilla nimillä. Valitettavasti 

kirjastojärjestelmistä usein puuttuu kunnollinen auktoriteettitiedosto ja viittausjärjestelmä. (Tastula 

2012, 136.) Taidemusiikissa näitä ongelmia on ratkaistu yhtenäistetyillä nimekkeillä (Alaterä 

2002, 102). 

 

 

3.2.3 Monimuotoisuus 

 

Musiikkia sisältävät teokset ovat usein monimuotoisempia kuin muu kirjastoaineisto. 

Musiikkiteokset voidaan kirjoittaa esimerkiksi useille eri soittimille. (Mäntynen 2007, 11.) 

Musiikkiaineistolle on tyypillistä, että yksi julkaisu sisältää useita eri teoksia tai teosten osia 

(Tastula 2012, 138). Yksittäinen teos sisältää usein useita osateoksia, kuten esimerkiksi laulukirja 

tai CD-levy, jossa on useita kappaleita. Äänite tai nuotti voi sisältää esimerkiksi koko oopperan tai 

oopperan osan. (Mäntynen 2007, 11.) Musiikkia haettaessa haetaan usein teosta, joka sisältyy 
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johonkin julkaisuun eli dokumenttiin. Teos voi olla olemassa itsenäisenä dokumenttina, jolloin 

julkaisuun sisältyy vain tämä yksi teos, tai dokumentin osana, jolloin julkaisuun sisältyy useita 

saman tekijän tai eri tekijöiden teoksia tai teosten osia. Jotkut teokset ovat olemassa molemmilla 

tavoilla. (Tastula 2012, 132.) 

 

Musiikkiteokset muodostuvat usein osista, joilla voi olla jokaisella oma nimi. Yksittäisten teosten 

osia ei ole yleensä lueteltu kirjastotietokantoihin. Teoksen osaa haettaessa täytyy muistaa, että 

osa sisältyy kokonaisuuteen, joten sitä täytyy hakea kokonaisuuden nimellä. (Tastula 2012, 142.) 

Musiikkiteos voi löytyä monesta eri julkaisusta, mutta teoksen versiot voivat olla keskenään 

erilaisia. Joskus eri versioita on hankala erottaa toisistaan, koska aineistoa ei ole dokumentoitu 

riittävän tarkasti tai kaikki luettelointitiedot eivät ole näkyvissä hakijalle. (Tastula 2012, 131-132.) 

 

Musiikkiteosten monimuotoisuus tulee havainnollisesti esille funktionaalista luettelointia (FRBR) 

edustavan esimerkin kautta (Taulukko 2). Funktionaalisen luetteloinnin FRBR-malli koostuu 

entiteeteistä, niiden välisistä suhteista ja määreistä. Entiteetti tarkoittaa mitä tahansa kohdetta, 

josta luettelon käyttäjä tai tiedonhakija on kiinnostunut. Entiteetit on jaettu kolmeen ryhmään, 

joista ensimmäiseen sisältyvät älyllisen ja taiteellisen toiminnan tuotteina teos, sen toteutus eli 

esitysmuoto, toteuma eli ilmiasu ja teoskappale. Musiikkiin sovellettuna tällä tarkoitetaan, että 

musiikkiteos on säveltäjän tai esittäjän mielessä oleva abstraktio (luomistyötä), esitysmuotona on 

esimerkiksi partituuri tai äänite (toteutustapa), ilmiasuna on konkreettinen julkaisu (tuotannon 

tulos eli tietyllä nimellä levitetty julkaisu) ja teoskappaleena se nuotti tai äänite, jota joku pitelee 

kädessään (jonkun omistama julkaisun kappale). Toiseen entiteettien pääryhmään kuuluvat ne 

henkilöt ja yhteisöt, jotka vastaavat ensimmäisen ryhmän entiteettien olemassaolosta. 

Kolmannen entiteettien ryhmän muodostavat ensimmäiseen ryhmään kuuluvien asioiden 

lisämääreet: käsitteet, kohteet, tapahtumat ja paikat. (Poroila 2011, 15, 16.) Taulukossa 2 on 

havainnollistettu entiteettien suhdeverkostoa musiikkiteoksesta. 
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Taulukko 2. Entiteettien suhdeverkosto musiikkiteoksesta. (Poroila 2011, 16.) 

 

Teos Requiem, d-molli [Requiemit, KV626, d-molli] 

Esitysmuoto (1) käsikirjoitus, (2) painettu partituuri, (3) esitys, (4) äänite, (5) kuvatallenne 

Ilmiasu (1) partituurijulkaisu (Eulenburg), (2) LP-levyjulkaisu (Decca), (3) DVD-levyjulkaisu 

(ArtHaus)  

Teoskappale (1) Eulenburgin julkaiseman partituurin kappale, (2) Deccan julkaiseman LP:n 

kappale, (3) Arthausin julkaiseman DVD:n kappale 

Henkilö (1) säveltäjä Wolfgang Amadeus Mozart, (2) teoksen tilaaja Franz von Walsegg-

Stuppach, (3) sävellyksen täydentäjä Richard Maunder, (4) kapellimestari 

Christopher Hogwood esityksessä, äänitteellä tai kuvatallenteella, (5) laulaja 

Carolyn Watkins esityksessä, äänitteellä tai kuvatallenteella 

Yhteisö (1) orkesteri ja kuoro The Academy of Ancient, (2) levy-yhtiö Decca Record, Lontoo  

Käsitteet (1) sielunmessut sävellystyyppinä, (2) kirkkomusiikki musiikin tyylilajina, (3) 

keskeneräiset sävellykset, (4) säestetty vokaalimusiikki 

Kohteet (1) sävellykseen tai säveltäjään liittyvät muistomerkit, (2) muistojulkaisut, (3) 

tutkimukset 

Tapahtumat (1) konsertit, joissa teos esitetään, (2) symposiumit, joissa teosta käsitellään 

Paikat (1) säveltäjän ja muiden henkilöiden elämään liittyvät paikat, (2) sävellykseen 

liittyvät paikat, (3) käsikirjoituksen säilytyspaikka 

 

 

3.3 Luetteloinnin ratkaisut 

 

Musiikkiaineiston huolellisella luetteloinnilla alaluvussa 3.2 esiteltyjä musiikkiaineiston 

tiedonhakuun liittyviä ongelmia voidaan vähentää. Näitä ongelmia voidaan vähentää muun 

muassa osakohdeluetteloinnilla, standardoinnilla eli hakutiedon muodon yhtenäistämisellä, 

yhtenäistetyllä musiikkinimekkeellä sekä auktoriteettivalvonnalla ja viittausjärjestelmällä. 

 

 

3.3.1 Osakohdeluettelointi 

 

Osakohdeluetteloinnilla tarkoitetaan sitä, että yksittäinen teos dokumentoidaan sekä itsenäisenä 

bibliografisena kohteena että emojulkaisun osana. Musiikkiaineiston tiedonhaun näkökulmasta 
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osakohdeluettelointi on tärkeä ominaisuus, koska suuri osa musiikkijulkaisuista on osakohteiden 

kokoelmia. Ainoastaan dokumentoimalla musiikkia osakohteiden tasolla voidaan kaikki olemassa 

olevat vastuullisuudet ja tekijyyden tasot osoittaa tarkasti. Näin hakuvaiheessa ei tarvitse 

ihmetellä, kuka teki mitäkin. (Poroila 2011, 33.) Aina osakohdeluettelointia ei kuitenkaan tehdä, 

vaan julkaisun sisältö luetellaan esimerkiksi huomautusalueella tai kappaleiden nimistä tehdään 

lisäkirjaus. Joskus osakohteet ja sisältötiedot puuttuvat kokonaan, esimerkiksi vanhasta 

aineistosta. (Tastula 2012, 134.)  

 

Osakohteella tarkoitetaan yksittäistä kappaletta tai teosta, joka sisältyy johonkin laajempaan 

äänitteeseen tai nuottijulkaisuun. Tätä varsinaista julkaisua kutsutaan emojulkaisuksi. Osakohde 

on itsenäinen teos, joka sijaitsee emojulkaisussa kustannus- tai julkaisupoliittisista syistä, ei 

osakohteen epäitsenäisyyden takia. Tiedonhakija voi tarkastella osakohdetta osana emojulkaisua 

tai sellaisenaan. (Poroila 2011, 33.)  

 

 

3.3.2 Standardointi 

 

Standardoinnilla tarkoitetaan hakutiedon muodon yhtenäistämistä. Standardoinnin tavoitteena on 

valita muoto, jota käytetään kirjaston luettelossa hakumuotona. Päätetyksi tulee myös osa niistä 

muodoista joita ei käytetä. Musiikissa standardoinnin tarve on erityisen suuri, esimerkiksi 

kielellisten vaihteluiden ja vaikeiden nimimuotojen takia. (Poroila 2011, 42, 49) Suurin hyöty 

tiedonhakijalle standardoinnista syntyy siitä, että sen avulla voidaan yhdistää vähän tai paljon 

toisistaan poikkeavat kirjoitusasut (Poroila 2011, 127). Musiikin tiedonhaussa tärkeässä roolissa 

ovat teosten ja tekijöiden nimet sekä asiasanat (erikoisryhmänään soittimien nimet). Henkilö- ja 

yhteisönimissä monet eri tekijät vaikeuttavat tiedonhakua ja vaativat standardointia. Esimerkkejä 

näistä ovat nimen historiallinen ja ajallinen vaihtelu, taiteilija ja salanimet, kielelliset vaihtelut, 

nimen osien järjestys, nimeen kuuluvat etuliitteet, henkilö- vai yhteisönimen käyttö ja 

translitteroitavat tai transkriboitavat nimet. (Poroila 2011, 44-45.) 

 

Asiasanaston käyttö on käytännössä mahdotonta ilman standardointia. Tiedonhakijan on 

mahdoton tietää esimerkiksi harmonikkamusiikkia etsiessään, mitä nimenmuotoa soittimesta 

käyttää (esimerkiksi hanuri, haitari, bandoneon). (Poroila 2011, 45.) Musiikkisoittimista onkin 
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olemassa oma ohjeluettelo Aidatrumpetista zimbalomiin, joka löytyy verkkojulkaisuna (Tastula 

2012, 145). Suosittu musiikki nimetään usein uudestaan eri maissa. Tämä tekee kielestä 

merkittävän ongelman tiedonhaun näkökulmasta. Esimerkiksi suomalaiselle Taikahuilu on 

tutumpi kuin Die Zauberflöte. Kieliongelma ei rajoitu pelkästään sanoitettuihin ja käännettyihin 

teoksiin. Eri kielialueilla saattaa olla pahimmillaan monta omakielistä ilmaisua musiikilliselle 

sävellystyypille. (Poroila 2011, 47.) Musiikkijulkaisuissa esiintyy paljon erilaisia kieliyhdistelmiä. 

Tämä johtuu paljolti musiikin julkaisemisesta kokoelmina. Kielikoodeilla annetaan tiedonhakijalle 

tietoa musiikkiteoksessa käytetystä kielestä tai kielistä. (Poroila 2011, 105-106.) Musiikkijulkaisun 

kielenä pidetään musiikkiteoksen tekstin kieltä. Esityskieli määrittää julkaisun kielen 

kirjastotietokannassa, vaikka teoksen julkaisumaa ja laulujen nimet poikkeaisivat siitä. 

Osakohdeluettelointi mahdollistaa jokaisen julkaisuun sisältyvän teoksen kielen merkitsemisen 

tarkasti. Hakijan on tärkeä tietää, minkä kieliset sanat julkaisussa on tietyillä lauluilla, millä kielellä 

laulu esitetään tai onko sanoja ollenkaan tai onko kyse instrumentaalimusiikista.  (Tastula 2012, 

146.) 

 

 

3.3.3 Nimeke 

 

Päänimeke on musiikkijulkaisun nimi, joka löytyy aineiston ensisijaisesta tietolähteestä ja jonka 

kustantaja tai julkaisija on ilmeisimmin tarkoittanut julkaisun nimeksi. Pääkirjaus tehdään 

henkilön, yhteisön eli musiikissa yhtyeen tai julkaisun nimestä. Musiikkijulkaisun pääkirjaukseen 

tulee useimmiten joko pääesittäjän tai säveltäjän nimi. Säveltäjä on tärkeämpi taidemusiikissa ja 

esittäjä muussa musiikissa. (Poroila 2011, 111, 217.) 

 

Tiedonhaussa pääkirjaus on vain yksi löytymisen piste muiden joukossa. Sen merkitys ei ole 

enää nykyaikaisissa tietojärjestelmissä yhtä keskeinen kuin aiemmin, mutta hyllypaikan 

näyttäjänä se on kuitenkin edelleen tärkeä. Julkaisut on joskus koostettu niin, että pääkirjaus 

täytyy tehdä julkaisun nimen mukaan. Näin menetellään, kun käsiteltävänä on monen esittäjän ja 

säveltäjän kokoelma, jolle on keksitty kokoava nimi. Joskus julkaisija ei ole antanut kokoelmalle 

ollenkaan nimeä. Tällaisissa tapauksissa pääkirjaus rakennetaan ensimmäisenä kokoelmassa 

olevan teoksen mukaan. (Poroila 2011, 110, 124, 125, 217.) 
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3.3.4 Yhtenäistetty musiikkinimeke 

 

Yhtenäistetty musiikkinimeke (YMN) on standardoitu hakupiste, joka perustuu pääkirjauksena 

olevan sävellysteoksen nimeen. Samaa rakennetta käytetään lisäkirjauksissa, osakohteissa ja 

asiasanoina toimivissa teosten nimissä. (Poroila 2011, 125.) Monimutkaisiin nimiin tulee nopeasti 

vaihtelua kielellisten syiden, kirjoitusvirheiden ja erilaisten käytäntöjen seurauksena. Suuri osa 

sävellysten nimistä hyötyy muodon standardoinnista. Yhtenäistetyn musiikkinimekkeen avulla 

voidaan lisäksi systemaattisesti erottaa eri sovitukset, kieliversiot tai se, että kyseessä on vain 

osa teoksesta. Kieliversioista voidaan ilmaista alkuperäisen teoksen nimen lisäksi käännöskieli ja 

käännösversion nimeke. (emt., 128.) Teokset ja niiden osat voidaan eritellä systemaattisesti, joka 

on tiedonhaun kannalta tärkeää. YMN on kokonaisuutena tarkka hakupiste ja lisäksi antaa 

tiedonhakijalle useita täsmällisiä ja tarkkoja hakupisteitä. Standardointi ulottuu näin 

kokonaisuuden lisäksi myös kaikkiin sen rakenneosiin. Teosluettelokoodit ja opusnumerot 

kirjoitetaan yhdeksi merkkijonoksi. Esityskokoonpano, sävellaji ja muut täsmenteet merkitään 

vakiomuodossa. Nämä toimet edistävät rakenneosien haettavuutta. Standardointi varmistaa, että 

kaikki tiedonhakijan ulottuvilla olevat mielekkäät julkaisut sisältyvät hakutuloksiin. (emt., 129.) 

Yhtenäistetty musiikkinimeke on ensisijaisesti suunniteltu länsimaisen taidemusiikin teosten 

nimien standardointiin. Kuitenkin myös populaarimusiikissa on tarvetta standardoinnille 

esimerkiksi erilaisten kieliversioiden takia. (emt., 142.) 

 

Klassisen musiikin yhtenäistetyt nimekkeet muodostetaan joko teoksen varsinaisen erisnimen 

(Taikahuilu) mukaan tai teostyypin nimestä (3. pianokonsertto). Ensin mainituista suomalaiset 

musiikkikirjastot käyttävät teoksen varsinaista erisnimeä alkukielisessä muodossaan, esimerkiksi 

Die Zauberflöte. (Suominen, Saarti & Tuomi 2009, 108-109.) Venäläisten säveltäjien teoksista, 

joilla on vakiintunut suomenkielinen nimi, käytetään kuitenkin suomenkielistä nimeä (Tastula 

2012, 139). Mutkikkaampia tapauksia ovat kuitenkin musiikkiteokset, joilla ei ole varsinaista 

erisnimeä, vaan joiden nimi perustuu yleiseen teosmuotoa tarkoittavaan sanaan, kuten sinfonia 

tai konsertto. Tällaisissa tapauksissa yhtenäistetty musiikkinimeke rakennetaan teosmuotoa 

tarkoittavalla sanalla, joka otetaan erityisestä teosmuotojen luettelosta, soitinnuksen kuvauksesta, 

teosluettelokoodista, opusnumerosta, järjestysnumerosta ja sävellajista. Näin esimerkiksi Ludwig 

van Beethovenin 5. Pianokonsertto saisi yhtenäistetyksi nimekkeekseen [Konsertot, piano, ork., 

nro5, op73, Es-duuri]. (Suominen, Saarti & Tuomi 2009, 109-110.) Teostyyppi esitetään aina 
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monikkomuodossa (esimerkiksi konsertot ja sinfoniat). Myös erisnimeen voidaan lisätä 

täsmentäviä tietoja. Muodostamisessa käytetään apuna säveltäjien teosluetteloita, hakuteoksia ja 

luettelointisääntöjä. Kaikkien säveltäjien teoksista ei ole olemassa kattavaa ja luotettavaa 

teosluetteloa. Joidenkin säveltäjien tuotannosta taas on olemassa useita kilpailevia 

teosluetteloita. Suomen musiikkikirjastoyhdistys on julkaissut tiedonhakijoiden avuksi 

yhtenäistettyjen nimekkeiden ohjeluetteloita. (Tastula 2012, 139-140.) 

 

Taidemusiikin yhtenäistetty nimeke on hankala käsite sellaiselle tiedonhakijalle, joka ei tunne 

taidemusiikkia. Vaikka hakija harrastaisikin taidemusiikkia, hän ei ajattele teoksen nimeen liittyviä 

ongelmia. Yhtenäistetty nimeke on selkeä hakukieli kirjastoammattilaiselle, mutta se ei ole 

tavallista kieltä, jota suuri yleisö osaisi käyttää. Ilman yhtenäistettyä nimekettä taidemusiikin 

hakeminen ja löytäminen kirjastotietokannoista olisi sattumanvaraista ja jopa mahdotonta kuten 

internetissä, jossa mitään nimekkeiden standardointia ei esiinny. Kirjastojärjestelmiä pitäisi 

kuitenkin kehittää nykyistä asiakasystävällisemmiksi ja sallia tavallisen kielen käyttö 

hakulauseissa. Tämä edellyttäisi hyviä viittaus- ja opastusjärjestelmiä. (Tastula 2012, 140.) 

 

 

3.3.5 Aineistolaji 

 

Aineistolaji on tärkeä ominaisuus haun rajaamisessa. Kirjastotietokannat sisältävät monenlaista 

aineistoa ja jos hakua ei voi rajata tarkasti tiettyihin aineistolajeihin, haku on usein mahdotonta, 

koska tuloksia tulee liikaa. Eri kirjastojärjestelmien erilaiset tavat esittää aineistolajeja ja 

dokumentoinnin epätarkkuus aiheuttavat myös ongelmia. (Tastula 2012, 131.) 

 

Jokaisen julkaisun aineistolajin ja sen mahdollisten osakohteiden aineistolajien pitäisi olla 

haettavissa ja näkyvissä hakijalle. Hakijan tulisi nähdä myös julkaisuun kuuluvat fyysiset osat. 

(Tastula 2012, 131.) 
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3.3.6 Auktoriteettitietokanta ja viittausjärjestelmä 

 

Kaikki standardoinnin edut saadaan käyttöön vain viittaustekniikan avulla (Poroila 2011, 52). 

Hakupisteiden standardointi on tärkeää tiedonhaun onnistumiselle, mutta senkään avulla ei kyetä 

ratkaisemaan ”väärien” hakusanojen käytön ongelmaa. Kirjastojärjestelmien ratkaisu tähän 

ongelmaan on viittausjärjestelmä. (emt., 53.) Sen avulla tiedonhakijaa ohjataan ei-käytetyistä 

muodoista käytettyihin. Viittausjärjestelmä on olennainen osa hakumuotojen standardointia ja 

modernia tiedonhakua. (emt., 34.) Musiikin tiedonhaussa viittauksia voidaan pitää 

välttämättömänä. Viittausjärjestelmällä voidaan ratkaista useimmat tiedonhakupisteisiin liittyvät 

ongelmat. Tällä hetkellä Suomessa tehdään viittaukset kansallisen ohjeen mukaan musiikin 

asiasanoista, soittimien nimistä, hankalista tekijännimistä sekä keskeisten taidemusiikin 

säveltäjien teosten yhtenäistetyistä nimekkeistä. (emt., 54-55.)  

 

Viittauksia voidaan tehdä auktoriteettivalvonnan avulla tai ilman. Auktoriteettivalvonnassa 

jokainen standardoitava hakupiste käsitellään. Niiden muodot tutkitaan ja hyväksytään erityisinä 

auktoriteettitiedostoina ennen kuin ne siirtyvät hakujärjestelmän käyttöön. Auktoriteettivalvonta 

takaa ettei järjestelmässä ei ole ”vääriä” hakumuotoja. Se on tehokas, mutta samalla hidas ja 

raskas järjestelmä. (Poroila 2011, 53-54.) Auktoriteettitietokanta sisältää hakusanojen erilaisia 

mahdollisia muotoja ja osoittaa näistä sen muodon, jota hakijan tulisi käyttää. 

Auktoriteettitietokannan avulla voidaan ratkaista ongelmia, jotka liittyvät hankaliin, vierasperäisiin 

ja samannimisiin teosten nimekkeisiin ja henkilö- ja yhteisönimiin. (Suominen, Saarti & Tuomi 

2009, 53-54.) Teosten identifiointia ja löydettävyyttä voidaan edistää ottamalla huomioon 

musiikkiteoksilla usein esiintyvät lisänimet, joista voidaan tehdä viittauksia. Nimet lisätään 

nimekkeinä teoksen identifioivaan auktoriteettitietueeseen. Esimerkiksi alun perin saksankielisellä 

nimellä tunnetusta konsertosta Kaiserkonzert voidaan tehdä viittaukset muilla tunnetuilla nimillä, 

kuten Keisarikonsertto, Emperor ja Empereur. (Suominen, Saarti & Tuomi 2009, 112.) 

 

 

3.4 Yhteenveto 

 

Jo varhaisissa näyttöluettelotutkimuksissa tuodaan esille niiden käytön vaikeus ja ongelmat, joita 

käyttäjät kohtaavat tiedonhaussa (Borgman 1996, 501). Uudemmatkin näyttöluetteloiden 
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käyttötutkimukset esittävät usein vastaavia näkemyksiä kuin vanhemmat tutkimukset. Useissa 

tutkimuksissa keskeisimpinä ongelmina tuodaan esille se, että käyttäjät eivät hyödynnä 

näyttöluetteloiden hakumahdollisuuksia kunnolla. Usein he eivät tunne näyttöluetteloa kunnolla 

eivätkä ole tietoisia näyttöluettelon monipuolisista hakuominaisuuksista. (Ariyapala & Edzan 

2002, 65, Novotny 2004, 529-530, Malliari & Kyriaki-Manessi 2007, 117, Ansari & Amita 2008, 

126, Kumar & Vohra 2013, 48.) 

 

Vaikka yleistä tiedonhakua näyttöluetteloista on tutkittu paljonkin, musiikkiaineiston 

tiedonhakutapojen tutkimuksia on 45 vuoden aikana (1959–2004) julkaistu vain viisi. Näistä kaikki 

tutkimukset on lisäksi tehty yliopistojen kirjastoissa, joten yleisissä kirjastoissa tutkimus on ollut 

vieläkin vähäisempää. (King 2007, 1-2, 4.) King (2007, 15-17) jakaa musiikkiaineiston 

hakemiseen liittyvän tutkimuksen musiikkiaineiston hakemisessa hyödyllisten hakupisteiden 

määrän lisäämiseen näyttöluetteloissa ja musiikkiaineiston aiheenmukaisen hakemisen 

kehittämiseen. Taulukkoon 3. on koottu tässä tutkimuksessa esitellyt musiikkiaineiston 

vuorovaikutteisen tiedonhaun tutkimukset näyttöluetteloista. 

 

Aikaisemmat tutkimukset käsittelevät musiikkiaineiston tiedonhaun eri osa-alueita eri 

näkökulmista. Tutkimukset sijoittuvat ajallisesti pitkälle aikajaksolle, ja kirjastojärjestelmät ovat 

ehtineet muuttua sen aikana paljon. Tutkimusten suora vertailu on siis ongelmallista. Kingin 

katsauksen vertaaminen muihin tutkimuksiin on myös vaikeaa, koska osa katsauksessa olevasta 

aineistosta on saatu vanhoista korttiluettelotutkimuksista. Tutkimusmenetelmät olivat myös hyvin 

vaihtelevia. Joistakin tutkimuksista löytyi kuitenkin myös yhteisiä tutkittavia asioita, joita oli 

mahdollista vertailla, mutta näissäkin tutkittavia asioita tarkasteltiin hieman eri näkökulmista. 
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Taulukko 3. Yhteenveto aikaisempien tutkimusten aiheista, menetelmistä ja tuloksista. 

 

Tekijä Aihe Menetelmä Tuloksia 

Leazer 

(1992) 

Hakutavat, 

hakuvaiheet 

- Vapaasanahaku tehokkain 

Itoh (2000) Hakupisteet,  

jo tiedettyjen dokumenttien 

haun ja aiheenmukaisen haun 

vertailu 

Tapahtumalokit Aiheenmukaiset haut 

tehokkaampia kuin henkilön 

tai nimekkeen mukaan 

tehdyt haut 

King (2007) Hakustrategiat,  

musiikkiaineiston ja kirja-

aineiston hakemisen vertailu,  

hakupisteet, 

jo tiedettyjen dokumenttien 

haun ja aiheenmukaisen haun 

vertailu 

Katsaus 

aiemmista 

tutkimuksista 

Tiedettyjen dokumenttien 

haku ja tekijähaku 

yleisempää 

Snyder 

(2010) 

Fasetit, 

yhtenäistettyjen 

musiikkinimekkeiden 

hakeminen ja 

viittausjärjestelmä 

Haastattelu Fasetit saivat pääosin 

positiivista palautetta, 

yhtenäistettyjen 

musiikkinimekkeiden 

hakemisessa ongelmia 

Major ja 

Mantz (2011) 

Uuden sukupolven 

näyttöluetteloiden vaikutus 

musiikkiaineiston tiedonhakuun 

- Googlemainen pikahaku  

helpottaa musiikkiaineiston 

tiedonhakua 

Thomas 

(2011) 

Hakutavat, 

haun rajoittaminen 

Ääneen ajattelu, 

havainnointi, 

kysely 

Musiikkiaineiston hakuun 

erikoistunut käyttöliittymä 

helpotti hakujen rajausta 

Belford, 

Snyder ja 

Randall 

(2014) 

Musiikkiaineiston hakeminen 

uuden sukupolven 

näyttöluetteloista 

- Musiikkiaineiston 

käsittelemiseen pystyvät 

työkalut pystyvät myös 

käsittelemään muun 

aineiston 
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King (2007) ja Itoh (2000) tutkivat molemmat sitä, mitä hakupisteitä hakijat käyttävät hakiessaan 

musiikkiaineistoa. King esittelee eri hakupisteiden käytön yleisyyttä ja Itoh niiden tehokkuutta.  

King ja Itoh tulevat ristiriitaisiin näkemyksiin tutkimuksissaan. Kingin katsauksen perusteella jo 

tiedettyjen dokumenttien haku on yleisempää ja tekijähakua käytetään selvästi eniten 

musiikkiaineiston haussa. (King 2007, 7-12.) Itohin tutkimuksen mukaan taas aiheenmukaiset 

haut ovat tehokkaampia kuin henkilön tai nimekkeen mukaan tehdyt haut ja hakijat käyttävät 

useita eri hakupisteitä. (Itoh 2000, 1-2.) 

 

Leazer (1992) tutki tavallisimpien hakutapojen tehokkuutta musiikkiaineiston haussa. Leazerin 

tuloksissa vapaasanahaku oli tehokkain hakutapa. Myös Leazerin tutkimuksen tulokset ovat 

jossain määrin vastakkaisia verrattuna Kingin (2007) johtopäätöksiin tekijähaun paremmuudesta 

musiikkiaineiston haussa. 

 

Thomaksen (2011) ja Majorsin ja Mantzin (2011) tutkimukset ovat uudempia ja käsittelevät 

kirjastojärjestelmien uusia ominaisuuksia, joilla musiikkiaineiston hakua voitaisiin helpottaa. 

Thomas tutki sitä, miten erikoistunut musiikkiaineiston hakuun tarkoitettu käyttöliittymä parantaisi 

musiikkiaineiston hakua näyttöluettelosta. Tutkimuksen perusteella erikoistunut käyttöliittymä 

helpotti hakujen rajausta. Kirja-aineisto saatiin rajattua pois hakutuloksista, ja eri formaatteja 

pystyi hakemaan tehokkaasti. Thomas tuli tutkimuksessaan samanlaisiin johtopäätöksiin 

nimekehakuun liittyvistä ongelmista kuin King (2007) katsauksessaan. (Thomas 2011, 248, 253, 

255.) 

 

Majors ja Mantz (2011) tutkivat uuden sukupolven näyttöluetteloiden vaikutusta musiikkiaineiston 

tiedonhakuun ja sitä, miten ne voisivat vähentää käyttäjien musikkiaineiston tiedonhakuun liittyviä 

hankaluuksia. Majorsin ja Mantzin (2011) mukaan googlemainen yhden hakukentän pikahaku 

helpottaa musiikkiaineiston tiedonhakua. Käyttäjän ei tarvitse tietää niin tarkasti, mitä on 

hakemassa tai miten dokumentit on luetteloitu kirjastotietokannassa. He toteavat kuitenkin, että 

uuden sukupolven näyttöluetteloihin liittyy myös uusia hakuun liittyviä haasteita. 

Opinnäytetyössäni (Huumonen 2012) tulin päinvastaisiin johtopäätöksiin kuin Majors ja Mantz 

(2011). Uudet kirjastojärjestelmät ovat yksinkertaistaneet hakuliittymiä, eikä täsmällisten hakujen 

tekeminen onnistu enää kunnolla. Tämä tekee etenkin musiikkiaineiston hakemisesta vaikeaa, 

koska musiikkiaineistoa haettaessa tarkat luettelointitiedot ja niiden näkyminen hakijalle ovat 
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tärkeitä ominaisuuksia oikean teoksen löytämisessä ja sen erottamisessa muista 

samansisältöisistä julkaisuista. (Huumonen 2012, 59, 62.) Samasta asiasta on aiemmin 

kirjoittanut esimerkiksi Poroila (2010, 20, 21, 25). 

 

Tiedonhaku näyttöluetteloista on tutkimusten mukaan käyttäjille vaikeaa ja ongelmallista. 

Musiikkiaineiston hakuun liittyvät hankaluudet ja monimutkaisuudet vaikeuttavat tiedonhakua 

näyttöluetteloista entisestään. Uuden sukupolven näyttöluettelot tarjoavat tähän joitain 

helpotuksia, mutta toisaalta myös aiheuttavat lisää ongelmia. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTO 

 

 

4.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, 

1. Miten kirjastonkäyttäjät hakevat musiikkiaineistoa näyttöluetteloista? 

1.1 Miten kirjastonkäyttäjät hakevat tiedettyjä dokumentteja? 

1.2 Miten kirjastonkäyttäjät hakevat dokumentteja aiheen mukaan? 

1.3 Miten kokemattomien ja kokeneiden kirjastojärjestelmien käyttäjien musiikkiaineiston 

hakutavat eroavat toisistaan?     

2. Mitä ongelmia kirjastonkäyttäjien musiikkiaineiston hakuun liittyy? 

2.1 Käyttävätkö kirjastonkäyttäjät hakuominaisuuksia monipuolisesti? 

Hakuominaisuuksia tässä ovat tarkennettu haku, rajoittimet ja Boolen operaattorit. 

2.2 Mitä mahdollisia ongelmia musiikkiaineiston erityispiirteet aiheuttavat 

kirjastonkäyttäjille? 

Musiikkiaineiston erityispiirteiden aiheuttamia ongelmia tässä ovat lukuisat erilaiset 

aineistolajit, tekijyyden ongelma, henkilö- ja teosnimien problematiikka (vaikeat 

nimet, yhtenäistetyn musiikkinimekkeen haku), julkaisuun sisältyvien yksittäisten 

teosten hakeminen (osakohde löydettävä emojulkaisusta ja osattava tunnistaa). 

3. Miten kirjastojärjestelmä vaikuttaa kirjastonkäyttäjien musiikkiaineiston hakuun? 

3.1 Minkälaisia eri järjestelmät ovat musiikkiaineiston haun kannalta? 

3.2 Millaisia ovat eri kirjastojärjestelmien mahdolliset ongelmat musiikkiaineiston 

haussa? 

 

 

4.2 Tutkimuksen kohteena olevat kirjastojärjestelmät 

 

Valitsin tutkimukseen neljä erilaista kirjastojärjestelmää, jotka ovat käytössä Suomessa isoissa 

yleisissä kirjastoissa. Taulukossa 4 on esitetty havainnoitavat kirjastojärjestelmät. 
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Taulukko 4. Havainnoitavat kirjastojärjestelmät. 

 

Verkkokirjastojärjestelmä Verkkokirjasto Kirjastot Osoite 

Axiell Arena PIKI Pirkanmaan yleiset 

kirjastot 

http://piki.verkkokirjasto.fi 

CS Library - Kuopion 

kaupunginkirjasto 

http://kirjasto.kuopio.fi 

Innovative Encore HelMet Pääkaupunkiseudun 

yleiset kirjastot 

http://www.helmet.fi/fi-FI 

PallasPro OUTI Oulun 

kaupunginkirjasto 

http://www.outikirjastot.fi 

 

 

4.2.1 Axiell Arena 

 

PIKI-kirjastojen Axiell Arena on kirjasto 2.0 -ajatteluun perustuva kirjastojärjestelmä, jossa 

asiakkaiden välistä vuorovaikutusta kannustetaan. Axiell Arena on saanut paljon kritiikkiä sen 

pelkistetyistä hakuominaisuuksista ja epätarkoista hauista, jotka vaikeuttavat varsinkin 

musiikkiaineiston tarkkaa hakua. Järjestelmään on tämän jälkeen tehty päivityksiä, jotka ovat 

korjanneet ongelmia. (Poroila 2011b.) PIKI-verkkokirjastosta löytyy pikahaku, perushaku ja 

tarkennettu haku. Pikahaussa on yksi Google-haun kaltainen hakukenttä, joka toimii 

vapaasanahaun tavoin hakien kaikista kentistä. Pikahaku ehdottaa hakijalle valmiita 

hakuvaihtoehtoja, kun hakuruutuun kirjoittaa jotain. Perushaku ja tarkennettu haku eivät ehdota 

valmiita hakuvaihtoehtoja. Lomakemallisessa perushaussa voi yhdistellä samaan hakuun useita 

eri hakusanoja. Tarkennetussa haussa Boolen operaattoreiden avulla voi yhdistää muun muassa 

useampia tekijöitä, teosten nimiä ja asiasanoja toisiinsa (Kuvio 1). Perus- ja tarkennetussa 

haussa hakua voi rajata kirjaston, toimipaikan, kategorian, aineistolajin, kielen, julkaisuvuoden ja 

teoksen ilmestymisen perusteella. Hakutulosjoukkoa on mahdollista rajata jälkikäteen oikeassa 

reunassa olevien fasettien avulla ja lajitella relevanssin, julkaisuvuoden, tekijän ja teoksen 

mukaan. 
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Kuvio 1. Arenan tarkennettu haku. (Pirkanmaan kirjastot 2015.) 
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4.2.2 CS Library 

 

CS Library on avoimen lähdekoodin järjestelmä, josta vastaa Open Library Solutions -yritys. CS 

Library tarjoaa avoimen rajapinnan, jota kutsutaan nimellä Open Library Access (OLA). OLA 

mahdollistaa yhteistyön kirjastojärjestelmästä riippumatta. OLAn avulla kirjastot voivat yhdistää 

CS Libraryyn sekä avoimia verkkopalveluja että vapaavalintaisia järjestelmiä ja tietokantoja. CS 

Library on käytössä pääasiassa Ruotsissa. Suomessa CS Library on käytössä muun muassa 

Kuopion, Siilinjärven, Pietarsaaren ja Vaasan kirjastoissa. (Open Library Solutions 2014.) CS 

Librarystä löytyy pikahaku ja tarkennettu haku. Pikahaussa on yksi Google-haun kaltainen 

hakukenttä, joka toimii vapaasanahaun tavoin hakien kaikista kentistä. Pikahaku ja tarkennettu 

haku ehdottavat hakijalle valmiita hakuvaihtoehtoja, kun hakuruutuihin kirjoittaa jotain. 

Lomakemallisessa tarkennetussa haussa voi yhdistellä samaan hakuun useita eri hakusanoja. 

CS Libraryn tarkennettu haku muistuttaa paljon Arenan perushakua (Kuvio 2). Boolen 

operaattoreita ei voi itse valita. 

 

 

 

 

Kuvio 2. CS Libraryn tarkennettu haku. (Kuopion kaupunginkirjasto 2015.) 
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4.2.3 Innovative Encore 

 

HelMet-verkkokirjasto on pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen yhteinen verkkopalvelu. 

HelMet on palvelutapahtumien ja käyttäjämäärän perusteella laskettuna maailman suurimpia 

kirjastojärjestelmiä. (Haavisto, Jokinen & Ojala 2009, HelMet 2015.) Innovative Encore on 

verkkokirjastojärjestelmä, joka otettiin HelMet-kirjastoissa käyttöön vanhan WebPAC PRO:n 

tilalle. HelMetissä tehdyt haut käyttävät oletuksena Encore-järjestelmää, mutta asiakkaan on yhä 

mahdollista käyttää vanhaa hakua valitsemalla ”perinteinen aineistohaku”. Tutkimuksessa 

keskitytään kuitenkin uudempaan verkkokirjastojärjestelmään, jota käytetään pikahaun ja 

tarkennetun haun kautta. Pikahaussa on yksi Google-haun kaltainen hakukenttä, joka toimii 

vapaasanahaun tavoin hakien kaikista kentistä. Tarkennetussa haussa Boolen operaattoreiden 

avulla voi yhdistää useampia hakusanoja (vapaasanahaku), tekijöitä, teosten nimiä ja aiheita 

(asiasana) toisiinsa (Kuvio 3). Tarkennetussa haussa hakua voi rajata aineiston, kokoelman, 

sijainnin, kielen ja vuoden perusteella. Hakutulosjoukkoa on mahdollista rajata jälkikäteen 

vasemmassa reunassa olevien fasettien avulla ja lajitella relevanssin, julkaisuvuoden ja teoksen 

nimen mukaan. 

 

 

 

 

Kuvio 3. Encoren tarkennettu haku. (HelMet 2015.)  
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4.2.4 PallasPro 

 

OUTI-kirjastojen PallasPro on jo ulkonäöltään vanhahtava, mutta hakuominaisuuksiltaan 

monipuolinen ja täsmällinen. OUTI-kirjastojen käyttämä PallasPro vaihtuikin vuoden vaihteessa 

avoimen lähdekoodin KOHA-järjestelmään (Oulun kaupunki 2015). Asiakas käyttää PallasPro:ta 

OUTI-verkkokirjaston kautta. OUTI-verkkokirjastosta löytyy pikahaku, tarkka haku, musiikkihaku, 

uutuushaku ja selaushaku. Pikahaussa on yksi Google-haun kaltainen hakukenttä, joka toimii 

vapaasanahaun tavoin hakien kaikista kentistä. Pikahaussa hakua voi rajata aineistolajin, kielen 

ja kirjaston perusteella. Tarkassa haussa hakua voi rajata aineistolajin, kielen, julkaisuvuoden, 

kirjaston, kaunokirjallisuudenlajin ja osaston perusteella. OUTI-verkkokirjastossa on 

tutkimuksessa olleista kirjastojärjestelmistä ainoana erillinen musiikkihaku. Musiikkihaussa 

kirjallisuuden etsimiseen liittyviä rajoittimia on poistettu, mutta muuten se on tarkan haun 

kaltainen (Kuvio 4). Hakutulosjoukkoa voi rajata jälkikäteen näyttämään vain hyllyssä olevat 

teokset ja lajitella tekijän, nimekkeen, aineistolajin, kielen ja julkaisuvuoden mukaan. 

Järjestelmässä ei ole erillistä katkaisumerkkiä, ja jos hakusana on kolme merkkiä tai lyhyempi 

ohjelma hakee ainoastaan sitä. Tutkittavista kirjastojärjestelmistä ainoastaan PallasPro:ssa voi 

valita Osan numero -hakuavaimen, joka helpottaa klassisen musiikin hakua. 

 

 

 

 

Kuvio 4. PallasPro:n musiikkihaku. (Outi-kirjastot 2015.) 
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4.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimukseni keskeisimpänä tutkimusmenetelmänä on tiedonhakutehtäviin kohdistunut 

havainnointi, jota tuetaan oma-aloitteisella selostus -menetelmällä, jossa käyttäjä voi halutessaan 

kommentoida hakuaan suullisesti. Havainnointiaineistolle tehdään sisällönanalyysi. Havainnointia 

ja oma-aloitteista selostusta täydennän lyhyellä kyselyllä ennen havainnointia ja haastattelulla 

havainnoinnin jälkeen. 

 

 

4.3.1 Tiedonhakutehtävät 

 

Havainnointia varten tein hakijoille viisi tiedonhakutehtävää. Tehtävät keskittyvät jo tiedettyjen 

dokumenttien hakuun ja aiheenmukaiseen hakuun. Tehtävät koostuvat aiemman tutkimuksen 

perusteella tyypillisistä musiikkiin liittyvistä tiedonhauista. Aiemman tutkimuksen perusteella 

aiheenmukainen ja klassisen musiikin haku ovat vaikeimpia tuottaen eniten ongelmia. Myös 

tiedonhakutehtävissä havainnoitavat asiat (Liite 1) on valittu aiemman tutkimuksen perusteella. 

Tehtävät ja niiden taustalla oleva aiempi tutkimus on esitelty liitteessä 1. 

 

Tiedonhakutehtävissä havainnoitiin pikahaun käyttöä, fasettien avulla rajaamista haun jälkeen 

(Majors & Mantz 2011, 279, kaikissa tehtävissä), tarkennettua hakua ja Boolen operaattoreiden ja 

rajoittimien käyttöä (Alaterä 2002, 38-40, 43-44, kaikissa tehtävissä), artikkelin pois jättämistä 

haussa (Large & Beheshti 1997, 122, tehtävässä 1) sekä etunimen ja sukunimen kääntämistä 

tekijähaussa (Large & Beheshti 1997, 122, tehtävissä 2 ja 3). Lisäksi tarkasteltiin osakohteena 

olevan yksittäisen teoksen hakemista kokoelmalevyltä (Mäntynen 2007, 11, Poroila 2011, 33, 

Tastula 2012, 132, 138, tehtävissä 2 ja 3), erikoismerkkejä sisältävän henkilönimen hakemista 

(Tastula 2012, 136, tehtävässä 2),  yhtenäistetyn musiikkinimekkeen hakua (Suominen, Saarti & 

Tuomi 2009, 108-110, Poroila 2011, 125, 129, Tastula 2012, 139, tehtävissä 2 ja 3), eri 

tekijyyksien huomioon ottamista haussa (Alaterä 2002, 102, Tastula 2012, 134, tehtävissä 2 ja 3) 

ja asiasanojen käyttöä (Poroila 2011, 44-45, Tastula 2012, 145, tehtävissä 4 ja 5). (Liite 1). 

Kolmessa ensimmäisessä tehtävässä haetaan jo tiedettyjä dokumentteja ja kahdessa 

viimeisessä tehtävässä aiheen mukaan.  
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Useimmat näyttöluettelotutkimukset jakautuvat jo tiedettyjen dokumenttien hakuun ja 

aiheenmukaiseen hakuun. Jo tiedettyjen dokumenttien haussa käyttäjä haluaa katsoa, löytyykö 

tietokannasta jotain tiettyä tekijää tai nimekettä ja aiheenmukaisessa haussa löytää kaikki tiettyä 

aihetta koskevat dokumentit. Tiedettyjen dokumenttien hakuun liittyy paljon vähemmän ongelmia 

kuin aiheenmukaiseen hakuun. Haun onnistuminen riippuu paljolti siitä, minkä tyyppistä ja kuinka 

laajaa ja tarkkaa bibliografista tietoa tiedonhakijalla on haettavasta dokumentista. 

Aiheenmukainen haku on huomattavasti avoimempaa verrattuna jo tiedetyn dokumentin hakuun, 

ja siihen liittyy enemmän hankaluuksia. Hakijan on ensin käsitteellistettävä tiedontarpeensa 

tietystä aiheesta ja ilmaistava se erityisillä hakutermeillä ja sovitettava hakutermit vastaamaan 

näyttöluettelon käyttämiä termejä. Lisäksi hakijan on osattava muuttaa hakuaan, mikäli tuloksia ei 

saada, niitä on liikaa, liian vähän tai ne ovat epäolennaisia. Haku pitää myös osata lopettaa, kun 

kaikki aiheeseen liittyvä on löytynyt. (Large & Beheshti 1997, 121-122.) 

 

 

4.3.2 Havainnointi 

 

Havainnointi on yleinen tiedonkeruumenetelmä laadullisessa tutkimuksessa. Havainnointi 

ainoana aineistonkeruumenetelmänä on kuitenkin analyysin kannalta haasteellinen. 

Havainnointiin kannattaakin yhdistää myös muunlaisia aineistonkeruumenetelmiä, kuten 

esimerkiksi haastattelu. Havainnointi on aina suuritöinen ja aikaa vievä aineiston 

hankintamenetelmä. Se on perusteltu tiedonhankintamenetelmä, jos tutkittavasta ilmiöstä 

tiedetään vain vähän tai se on kokonaan tuntematon. Sen voi myös kytkeä muita 

aineistonkeruumenetelmiä paremmin saatuun tietoon ja havainnoimalla voidaan monipuolistaa 

tutkittavasta ilmiöstä saatua tietoa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 83.) 

 

Havainnointi voidaan jakaa piilohavainnointiin, havainnointiin ilman osallistumista, osallistuvaan 

havainnointiin ja osallistavaan havainnointiin. Harvoin käytetyssä piilohavainnoinnissa tutkittavat 

eivät tiedä osallistuvansa tutkimukseen. Tällä tavalla saadaan autenttista tietoa, koska tutkijan 

vaikutusta tuloksiin pidetään olemattomana. Menetelmään sisältyy kuitenkin suuria eettisiä 

ongelmia. Havainnoinnin ilman osallistumista ja osallistuvan havainnoinnin välinen raja ei ole 

kovin selkeä. Yhteistä on ero piilohavainnointiin. Molemmissa tutkittavat tietävät osallistuvansa 

tutkimukseen ja heiltä on saatu havainnointiin lupa. Tutkimuksessani havainnointi on 
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havainnointia ilman osallistumista. Havainnoinnissa ilman osallistumista tutkittavien ja tutkijan 

välinen vuorovaikutustilanne ei ole tiedonhankinnan onnistumisen kannalta tärkeä. Tutkija on 

ulkopuolinen ja osallistumaton tarkkailija, joka voi tarkkailla tilanteita esimerkiksi videolta. 

Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija toimii aktiivisesti tutkimuksensa tiedonantajien kanssa. 

Sosiaaliset vuorovaikutustilanteet muodostuvat tärkeäksi osaksi tiedonhankintaa. Osallistuminen 

voi olla eriasteista, jolloin ääripäitä ovat osallistumattomuus ja täydellinen osallistuminen. 

Osallistava havainnointi perustuu toimintatutkimukselliseen muutokseen tähtäävään ajatteluun. 

Tutkimusprosessissa tärkeintä on kaikkien tutkimukseen osallistuvien oppiminen. 

Vuorovaikutuksessa sekä tutkija että osallistujat voivat laajentaa ajatteluaan. (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 84-85.) 

 

Havainnointi tässä tutkimuksessa tehtiin kotonani. Tietokoneena toimi reilut viisi vuotta vanha 

pöytäkone ja selaimena Google Chrome. Havainnoitavia kehotettiin tekemään hakuja niin kauan, 

että he ovat tyytyväisiä hakuunsa tai eivät enää keksi kuinka jatkaa hakua. Kaikki havainnoitavat 

tekivät kaikki tehtävät kaikkiin kirjastojärjestelmiin. Havainnoitavat aloittivat tehtävien tekemisen 

vuorollaan eri kirjastojärjestelmissä. Näin kirjastojärjestelmiä pystyi arvioimaan tasavertaisesti, 

koska jälkimmäisiin järjestelmiin tehtävät haut ovat tulleet hakijoille jo tutuiksi. Keskittyminen 

saattaa alkaa myös jo herpaantua loppua kohden pitkissä hakusessioissa. Kaikkien 

hakutehtävien tekeminen kaikkiin järjestelmiin mahdollisti järjestelmien vertaamisen. 

Havainnoitavien tiedonhaku kuvattiin Camtasia-ohjelmalla, joka tallentaa tietokoneen ruudun 

tapahtumat. Camtasia tallentaa kaiken, mitä tietokoneen ruudulla tapahtuu, kuten hiiren liikkeet, 

ja tekee niistä videon myöhempää analysointia varten. Tein hauista muistiinpanoja myös samalla, 

kun seurasin käyttäjien tekemiä hakuja. 

 

 

4.3.3 Oma-aloitteinen selostus 

 

Oma-aloitteinen selostus -menetelmässä tutkittavilta pyritään saamaan palautetta tietyin väliajoin 

tai silloin, kun he itse näkevät sen tarpeelliseksi samalla kun he suorittavat hakua. Tutkittavien ei 

tarvitse koko ajan tuoda esille ajatuksiaan kuten ääneen ajattelussa. Tällä tekniikalla pyritään 

saamaan jalostuneempaa palautetta hakutehtävästä, joka voidaan yhdistää tarkemmin haun 

tiettyihin vaiheisiin. Menetelmä sopii erityisesti hakuihin, jotka ulottuvat pidemmille aikaväleille. 
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Menetelmällä voidaan kerätä sekä määrällistä että laadullista palautetta. Tekniikka on vähän 

käytössä, koska se on vaikea järjestää ja palautteen antaminen kesken hakutehtävän häiritsee 

haun tekemistä. (Kelly 2009, 86.) 

 

Tässä tutkimuksessa hakijoilla oli mahdollisuus kommentoida hakujaan suullisesti mikrofoniin, 

jolla Camtasia tallentaa puheen videolle. Hakijoiden ei oletettu kommentoivan hakujaan kaiken 

aikaa, koska tämä vaikeuttaa keskittymistä hakutehtäviin. Tarvittaessa heillä oli kuitenkin 

mahdollisuus ajatella ääneen hakujaan. Käyttäjiä kehotettiin kommentoimaan hakujaan silloin, 

kun hakemisessa on ongelmia, musiikkiaineiston erityispiirteet aiheuttavat ongelmia tai 

kirjastojärjestelmä vaikeuttaa hakua. Oma-aloitteinen selostus -menetelmä ja siitä saatu 

kommentointi tukivat havainnoinnista saatavaa videota, josta varsinainen sisällönanalyysi tehtiin. 

 

 

4.3.4 Kysely 

 

Kysely on yksi yleisimmistä menetelmistä kerätä dataa tutkittavilta vuorovaikutteisen tiedonhaun 

tutkimuksessa. Lähes kaikkiin vuorovaikutteisen tiedonhaun tutkimuksiin liittyy jonkinlainen 

kysely. Kyselylomake voi sisältää suljettuja kysymyksiä vastausvaihtoehtoineen ja avoimia 

kysymyksiä, joihin vastaajat voivat vastata haluamallaan tavalla. Suljetuista kysymyksistä 

saadaan määrällistä dataa, joista voidaan tehdä tilastollista vertailua. Avoimista kysymyksistä 

saadaan yksilöllisempää tietoa vastaajan kokemuksista ja käyttäytymisen syistä. Avoimet 

kysymykset ovat kuitenkin vaikeampia tulkita ja analysoida. Kysely voidaan tehdä ennen 

tiedonhakua, tietyn tiedonhakutehtävän suorittamisen jälkeen, tietyn tiedonhakujärjestelmän 

käytön jälkeen tai aivan lopuksi, jos arvioitavana on esimerkiksi useita järjestelmiä. (Kelly 2009, 

91-95.) 

 

Kyselyn tarkoituksena tässä tutkimuksessa oli saada demografisia tietoja hakijoista ja heidän 

kokeneisuudestaan kirjastojärjestelmien käyttäjänä. Kyselyssä selvitettiin havainnoitavien ikä, 

pääasiallinen toiminta, kokeneisuus netin käytössä ja se, kuinka paljon he ovat käyttäneet 

kirjastojärjestelmiä ja kuinka paljon he ovat hakeneet sieltä musiikkiaineistoa. Kyselylomake on 

liitteenä (Liite 2). 
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4.3.5 Haastattelu 

 

Haastattelu on yleisesti käytetty menetelmä vuorovaikutteisen tiedonhaun tutkimuksessa. 

Haastattelusta saadut vastaukset ovat usein yksilöllisempiä kuin kyselylomakkeesta saadut 

vastaukset. Haastattelu on myös joustavampi menetelmä, ja se mahdollistaa tarkentavien 

jatkokysymysten esittämisen. Haastattelu sopiikin hyvin myös monimutkaisempien kysymysten 

esittämiseen. Haastettelun voi tehdä muistelu-menetelmän yhteydessä samalla, kun tutkittava 

katsoo nauhaa omasta tiedonhaustaan. Haastattelu voi olla strukturoitu, puoli-strukturoitu tai 

avoin. Haastattelussa voidaan käyttää myös havainnollistavaa aineistoa, kuten kuvia tai videota 

tiedonhakujärjestelmän käyttöliittymästä. (Kelly 2009, 95-96.) 

 

Havainnoinnin jälkeen tein havainnoitaville lyhyen haastattelun, jonka tarkoituksena oli selvittää 

heti tiedonhakutehtävien jälkeen, mikä hakemisessa oli vaikeaa ja mikä helppoa ja aiheuttiko 

kirjastojärjestelmä tai musiikkiaineisto erityisiä ongelmia. Pyysin heitä myös kertomaan, mikä 

järjestelmä oli helpoin käyttää, mikä vaikein ja olivatko tiedonhakutehtävät vaikeita. 

Haastattelulomake on liitteenä (Liite 3). 

 

 

4.3.6 Sisällönanalyysi 

 

Sisällönanalyysin avulla dokumentteja voidaan analysoida systemaattisesti ja objektiivisesti. 

Sisällönanalyysi sopii hyvin täysin strukturoimattomankin aineiston analyysiin. Analyysin 

tarkoituksena on luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Aineisto pyritään 

järjestämään tiiviiseen ja yhtenäiseen muotoon, että voitaisiin tehdä selkeitä ja luotettavia 

johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 103, 107, 110.) 

 

Sisällönanalyysi koostuu aineiston redusoinnista eli pelkistämisestä, aineiston klusteroinnista eli 

ryhmittelystä ja abstrahoinnista eli teoreettisten käsitteiden luomisesta. Aineiston pelkistämisessä 

aineistosta karsitaan tutkimukselle epäolennainen pois. Informaatio voidaan tiivistää tai pilkkoa 

osiin. Aineiston ryhmittelyssä aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kuvaavia 

käsitteitä. Samaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään luokiksi. Käsitteellistämisessä 

kielellisistä ilmauksista edetään teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Sisällönanalyysi 
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perustuu tulkintaan ja päättelyyn. Empiirisestä aineistosta edetään kohti käsitteellisempää 

näkemystä tutkittavasta ilmiöstä.  (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110-115.) 

  

Sisällönanalyysini on aineistolähtöistä eli induktiivista. Aineistolähtöisessä analyysissa pyritään 

luomaan tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus. Analyysiyksiköt valitaan aineistosta 

tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti, eivätkä ne ole etukäteen sovittuja. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 97, 102.) 

 

Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysi aineistolle tehtiin havainnointien jälkeen. Litteroin 

hakuvideoista tekstiksi kaikki käyttäjien toiminnot hakuihin liittyen. Litteroin esimerkiksi sen, mitä 

hakijat kirjoittivat mihinkin hakuruutuihin ja mitä rajoittimia he käyttivät. Litteroin samalla myös 

hakijoiden oma-aloitteisen selostuksen eli sen, miten hakijat olivat kommentoineet hakuaan. 

Litteroimatta jätin merkityksettömiä tapahtumia ruudulla, kuten hiiren liikkeen. Litteroinnin jälkeen 

pelkistin litteroidun aineiston taulukkoihin. Koostin kaikista hakijoista oman taulukon. Taulukkoon 

merkitsin eri hakijoiden hakuajat ja heidän hakukäyttäytymisensä hakutehtävissä 

havainnoitavissa asioissa kirjastojärjestelmittäin. Tutkimuksen kannalta olennaiset havainnot 

merkittiin taulukkoon ja tutkimukselle tarpeettomat asiat jätettiin pois. Havainnot ryhmiteltiin 

taulukkoon eri tiedonhakutehtävien ja niissä havainnoitavien asioiden perusteella. Taulukot 

sisältävät tyypillisiä esimerkkejä havainnoitavien suorittamista hauista. Taulukoiden avulla pystyin 

vertailemaan hakijoiden hakukäyttäytymisestä löytyviä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia ja eri 

kirjastojärjestelmissä olevia eroja. Esimerkki sisällönanalyysitaulukosta hakijasta 6 on liitteenä 

(Liite 4). 

 

 

4.4 Tutkimuksen aineisto 

 

 

4.4.1 Koehenkilöt 

 

Valitsin 6 koehenkilöä suorittamaan hakutehtäviä. Puolet heistä olivat kokemattomia ja puolet 

kokeneita kirjastojärjestelmien käyttäjiä. Koehenkilöt löytyivät tuttavapiiristäni. Nielsenin (2000) 

mukaan jo viisi koehenkilöä voi paljastaa suuren osan järjestelmän ongelmista. Tämän jälkeen 



55 
 

 
 

koehenkilöiden lisääminen on hyödytöntä, koska havainnot alkavat toistaa itseään, eikä uusia 

asioita enää ilmene. Erilaisten ryhmien testaamisessa ei Nielsenin mukaan tarvitse niin paljon 

havainnoitavia eri ryhmistä kuin yksittäistä ryhmää havainnoitaessa. Havaintojen päällekkäisyys 

takaa hyvän lopputuloksen myös pienemmällä havainnoitavien määrällä ryhmittäin. Nielsen 

suosittelee kolmea tai neljää koehenkilöä havainnoitaessa kahta erilaista ryhmää. Kolme 

koehenkilöä ryhmässä riittää, jos havainnoitavia ryhmiä on kolme tai enemmän. Brantleyn, 

Armstrongin & Lewiksen (2006, 148) mukaan lukuisat tutkimukset osoittavat, että 

käytettävyystutkimuksissa 8–10 koehenkilöä riittää osoittamaan tehokkaasti järjestelmän 

toimivuutta ja siinä ilmeneviä ongelmia. 

 

 

4.4.2 Tutkimusaineistot ja saturaatio 

 

Aineistolajeina tässä tutkimuksessa olivat videoitu havainnointiaineisto, oma-aloitteinen selostus, 

kyselyaineisto ja haastatteluaineisto. Camtasian tallentamaa videomateriaalia kertyi yhteensä 379 

minuuttia, joka on yli 6 tuntia analysoitavaa hakumateriaalia. Litteroitua tekstiä tästä 

videomateriaalista, joka sisältää myös hakijoiden oma-aloitteisen selostuksen, syntyi yhteensä 42 

sivua. Litteroidusta tekstistä pelkistettyjä taulukoita havainnoitavien hakukäyttäytymisestä kertyi 

yhteensä 57 sivua. Kyselyaineistoa ja haastatteluaineistoa kertyi kumpaakin 6 sivua. 

 

Tutkimuksen saturaatiopisteen saavuttamisesta kertoivat klassisen musiikin haun ongelmat 

kaikilla hakijoilla, joista tehtävä 2 aiheutti erityisesti ongelmia. Havainnoitavien kommentit haun 

jälkeisessä haastattelussa liittyivät paljon klassisen musiikin haun vaikeuteen ja niiden useisiin 

tekijyyksiin, jotka aiheuttivat ongelmia. Toinen saturaatiopisteen saavuttamisesta kertova asia oli 

aiheenmukaisen haun onnistuminen sekä kokeneilla että kokemattomilla kirjastojärjestelmien 

käyttäjillä. Kolmas saturaatiopisteen saavuttamisesta kertova asia oli erityisesti kokemattomien 

hakijoiden vaikeudet löytää ja tunnistaa osakohde (musiikkiteos) emojulkaisusta (kokoelmalevy). 

Arena-kirjastojärjestelmässä osakohteiden avaaminen aiheutti ongelmia suurella osalla hakijoista. 
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5 TULOKSET 

 

Tutkimuksen tulokset antavat tietoa siitä, miten kirjastonkäyttäjät hakevat musiikkiaineistoa 

näyttöluetteloista ja mitä mahdollisia ongelmia musiikkiaineiston tiedonhakuun liittyy. Tulokset 

lisäävät tietoa kirjastojärjestelmissä olevista mahdollisista ongelmista, jotka vaikeuttavat 

musiikkiaineiston tiedonhakua. Tulosten avulla kirjastojärjestelmiä voidaan kehittää vastaamaan 

paremmin musiikkiaineiston tiedonhakua kirjastonkäyttäjien näkökulmasta.  

 

 

5.1 Yleistä tuloksista 

 

Havainnoitavat olivat iältään 26–58-vuotiaita. Neljä havainnoitavista opiskeli, ja kaksi heistä oli 

töissä. Kaksi havainnoitavaa opiskeli informaatiotutkimusta yliopistolla ja yksi kirjasto- ja 

tietopalvelualaa ammattikorkeakoulussa. Nämä kirjastoalaa opiskelevat olivat tutkimukseni 

kokeneita kirjastojärjestelmien käyttäjiä. He kaikki vastasivat kyselyssä käyttäneensä 

kirjastojärjestelmiä jonkin verran. Musiikkiaineistoa yksi vastasi hakeneensa vähän, yksi jonkin 

verran ja yksi melko paljon. Kokemattomista kirjastojärjestelmien käyttäjistä kaksi oli töissä. 

Toinen työskenteli asianajajana ja toinen asiantuntijatehtävissä. Yksi opiskeli. Kokemattomista 

kirjastojärjestelmien käyttäjistä yksi vastasi, ettei ole käyttänyt kirjastojärjestelmiä juuri yhtään, 

yksi vastasi käyttäneensä vähän ja yksi jonkin verran. Kaikki kokemattomista kirjastojärjestelmien 

käyttäjistä vastasivat, etteivät olleet hakeneet musiikkiaineistoa kirjastojärjestelmistä juuri yhtään. 

Kaikki muut paitsi yksi havainnoitavista vastasivat olevansa kokeneita netin käyttäjiä. Kokeneet 

kirjastojärjestelmien käyttäjät on merkitty koodeilla H2, H3 ja H6. Kokemattomat 

kirjastojärjestelmien käyttäjät taas on merkitty koodeilla H1, H4 ja H5. 

 

Taulukossa 5 on esitetty hakujen kestot minuuteissa hakijoittan ja kirjastojärjestelmittäin. Pisin 

hakusessio kesti 101 minuuttia ja lyhin 45 minuuttia. Yksi hakusessio oli selvästi muita pidempi, 

mutta muut hakusessiot olivat kestoltaan noin tunnin luokkaa. Pisin hakusessio oli kokemattoman 

kirjastojärjestelmien käyttäjän. Kirjastojärjestelmistä Arenassa hakijoiden yhteishakuaika oli 

kaikkein pisin (110 minuuttia) ja PallasPro:ssa taas lyhin (78 minuuttia). Kirjastojärjestelmällä oli 

siis jonkin verran vaikutusta hakujen kestoon. Kaikkien hakujen yhteiskestoksi tuli 379 minuuttia. 
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Taulukko 5. Hakujen kestot minuuteissa. 

 

 Arena CS Library Encore PallasPro Yhteensä 

min. 

H1 41 18 30 12 101 

H2 8 18 10 9 45 

H3 22 16 14 11 63 

H4 10 8 9 21 48 

H5 16 17 18 12 63 

H6 13 25 8 13 59 

Yhteensä min. 110 102 89 78 379 

 

 

5.2 Kirjastonkäyttäjien musiikkiaineiston haku näyttöluetteloista 

 

 

5.2.1 Tiedettyjen dokumenttien haku 

 

Ensimmäisessä tehtävässä tarkasteltiin sitä, kuinka käyttäjä tekee yksinkertaisen haun jo 

tietämästään levystä The Stooges – Fun House CD-formaatissa. Tehtävä onnistui kaikilta 

havainnoitavilta vaivattomasti, ja kaikki havainnoitavat löysivät levyn kaikissa 

kirjastojärjestelmissä. Hakijat käyttivät pikahakua ja tarkennettua hakua suunnilleen yhtä paljon. 

Useimmat käyttivät joko pikahakua tai tarkennettua hakua kaikissa kirjastojärjestelmissä eivätkä 

muuttaneet omaa hakutapaansa. Hakijat siis käyttivät ensimmäisessä tehtävässä toimivaksi 

toteamaansa hakutapaa koko hakusession ajan. Pikahaussa tyypillisiä tapoja hakea olivat 

pelkällä yhtyeen nimellä hakeminen: ”stooges” (H1), yhtyeen nimellä ja levyn nimellä hakeminen: 

”stooges fun house” (H6) ja pelkällä albumin nimellä hakeminen: ”fun house” (H3). Tarkennetussa 

haussa osattiin käyttää hyvin tekijä-nimeke -hakua (H2, H4, H5). Useimmat valitsivat 

hakuvalikoista tekijä- ja nimeke-hakusarakkeet. Jotkut käyttivät välillä vapaasanahaku- tai 

hakusana-hakusarakkeita. Hakijat käyttivät tehtävässä rajoittimia jonkin verran. Rajoittimilla 

hakuja voidaan rajata muun muassa julkaisuvuoden, julkaisukielen, aineistolajin ja julkaisumaan 

mukaan. Fasetteja ei juurikaan käytetty. Tehtävässä hakutuloksia ei tulekaan niin paljon, että 

rajoittimia tarvitsisi välttämättä käyttää. Käyttäjät osasivat jättää artikkelin ”the” hyvin pois 
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hauistaan. Vain yksi hakija (H5) kokeili hakea kahdesti artikkelin kanssa, mutta osasi jättää sen 

pois, kun huomasi ettei sillä tule tuloksia ainakaan CS Library -järjestelmässä. (CS Library:ssä 

pikahaku: the stooges = ei tuloksia, tarkennettu haku: Tekijä the stooges JA Nimeke fun house = 

ei tuloksia). Muita ongelmia tehtävässä ei hakijoilla ilmennyt. 

 

Tehtävät 2 ja 3 keskittyivät klassisen musiikin hakuun, jota pidin ennakko-oletuksena vaikeana. 

Tehtävässä 2 piti hakea Tšaikovskin pianokonsertto nro 1 b-molli op. 23 Vladimir Horowitzin 

soittamana CD-formaatissa. Tehtävässä 3 haettiin Jean Sibeliuksen viulukonsertto op. 47 d-molli 

Helsingin kaupunginorkesterin esittämänä, jossa viulusolistina on Pekka Kuusisto CD-

formaatissa. Molemmissa tehtävissä tarkasteltiin sitä, kuinka käyttäjä hakee kokoelmajulkaisuun 

sisältyvää jo tietämäänsä yksittäistä teosta tietyn esittäjän soittamana ja jälkimmäisessä lisäksi 

tietyn orkesterin esittämänä. Tehtävässä 3 on siis vielä yksi tekijä enemmän kuin tehtävässä 2. 

 

Tehtävät 2 ja 3 aiheuttivat jonkinlaisia ongelmia suurimmalle osalle hakijoista. Tehtävä 2 tuntui 

aiheuttavan vielä enemmän ongelmia kuin tehtävä 3, vaikka jälkimmäisessä tehtävässä on vielä 

yksi tekijä enemmän kuin tehtävässä 2. Näihin kahteen tehtävään kului myös aikaa selvästi 

eniten, ja havainnoinnin jälkeen tehdyissä haastatteluissa suurin osa piti tehtäviä vaikeina. 

Kokemattomat kirjastojärjestelmien käyttäjät kommentoivat hakutehtäviä seuraavasti: ”Klassisen 

musiikin haut aiheuttivat ongelmia, muut löytyivät helposti” (H1). ”Klassisen musiikin haut vaikeita, 

kun harjoittelee sujuu nopeammin” (H1). ”Klassisen musiikin haut vaikeita, liikaa hakutermejä 

millä hakea” (H4). ”Tietyn teoksen löytäminen, Horowitz ja tekijyydet aiheuttivat ongelmia” (H4). 

”Klassisen musiikin haut vaikeita, op. numerot yms.” (H5). ”Mikä tekijäksi, säveltäjä vai Horowitz? 

(H5). ”Tehtävät 2 ja 3 vaikeita” (H5). Kokeneet kirjastojärjestelmien käyttäjät kommentoivat 

hakutehtäviä seuraavasti: ”Klassisen musiikin haut vaikeimpia, koska useita tekijöitä” (H2). 

”Horowitz oli vaikea” (H3). ”Pitäisi voida hakea tarkasti henkilön roolilla (esim. soittaja)” (H3). 

”Tehtävät 2 ja 3 olivat vaikeimpia” (H6). 

 

Tehtävien monimutkaistuminen vaikutti siten, että käyttäjät siirtyivät pikahausta, jolla vielä 

helpossa ensimmäisessä tehtävässä onnistui, tarkennettuun hakuun. Muutama havainnoitava 

käytti pikahakua onnistuneestikin klassisen musiikin hakuihin. Nämä havainnoitavat aloittivat 

pikahaulla ja siirtyivät sitten tarkennettuun hakuun ja takaisin pikahakuun, jos tuloksia ei tullut 

(H1, H6). Tehtävissä 2 ja 3 tarkennettua hakua käytettiin selvästi enemmän kuin pikahakua. 
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Hakijat kokeilivat tehtävissä 2 ja 3 monenlaisia hakulausekkeita, joten mitään yhteneväisiä 

hakutyylejä oli vaikea löytää. Suurin osa havainnoitavista joutui tekemään useita hakuja ennen 

kuin oikea teos löytyi tai havainnoitavat päättivät jättää tehtävän kesken. Yleinen hakutapa oli 

hakea yhdellä tai kahdella tekijällä ja etsiä selaimen haulla toista tai kolmatta tekijää tulosjoukosta 

(H3, H4, H6). Hakijat käyttivät usein samaa hakutapaa, jonka huomasivat toimivaksi seuraaviin 

kirjastojärjestelmiin tehdyissä hauissa. 

 

Hakuominaisuuksien monipuolinen käyttö 

 

Havainnoitavat käyttivät tarkennettua hakua paljon enemmän kuin pikahakua. Havainnoitavat 

osasivat muodostaa toimivia hakulausekkeita tarkennetussa haussa. Kaikki hakijat tuntuivat 

ymmärtävän Boolen logiikan toiminnan tai oppivat sen hakusession aikana. Seuraavassa 

esimerkissä on kuvattu Havainnoitavan 1 haun kehitystä. Kahteen ensimmäiseen 

kirjastojärjestelmään hakija kokeili pelkästään pikahakua, mutta kahdessa viimeisessä 

kirjastojärjestelmässä oppi käyttämään tarkennettua hakua. Hakija ei aluksi oikein tunnu 

ymmärtävän Boolen logiikkaa ja tarkennetussa haussa tehtävässä 2 kirjoittaa samaan 

hakuruutuun peräkkäin säveltäjän ja op. numeron. Hakija ei valitse vetovalikoista oikeita 

hakuavaimia, mihin haku kohdistuu. Tehtävässä 3 hakija oppii käyttämään vetovalikoita 

tarkennetussa haussa ja valitsee oikeat hakuavaimet. Hakija alkaa ymmärtämään Boolen 

logiikkaa. Lopuksi hakija tekee tarkennetun haun op. numerolla JA säveltäjällä JA solistilla. Hakija 

jatkaa seuraavassa järjestelmässä tarkennetulla haulla samalla tavalla. (H1.) Havainnoitavat 

käyttivät hakuominaisuuksia monipuolisesti. Useimmat hakijat osasivat valita hakuvalikoista 

oikeat tekijä- ja nimeke-hakusarakkeet tai käyttivät vapaasana-hakusaraketta, mutta muutama 

havainnoitava haki tekijää asiasana- tai nimeke-sarakkeesta (H4, H5). 

 

Havainnoitavat käyttivät rajoittimia tehokkaasti rajaamaan hakutuloksia ennen hakua. 

Hakutulosten rajaaminen faseteilla haun jälkeen oli taas paljon vähäisempää. Fasettien käyttö oli 

paljon summittaisempaa, ja niitä käyttivät lähinnä kokemattomat kirjastojärjestelmien käyttäjät. 

Kaikki hakijat käyttivät tehtävissä 2 ja 3 rajoittimia ennen hakua suurimmassa osassa 

kirjastojärjestelmiä. Joissain kirjastojärjestelmissä rajoittimet unohdettiin laittaa tai niitä ei koettu 

tarpeellisiksi. Tuloksia fasettien avulla haun jälkeen rajasivat ainoastaan kokemattomat 
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kirjastojärjestelmien käyttäjät (H1 ja H5). Rajoittimia käytettiin enemmän tehtävissä 2 ja 3 kuin 

tehtävässä 1. Suuria tulosjoukkoja koetettiin rajata mahdollisimman paljon.  

 

Kokeneet kirjastojärjestelmien käyttäjät löysivät oikeat teokset tehtävissä 2 ja 3 huomattavasti 

paremmin kuin kokemattomat kirjastojärjestelmien käyttäjät. Tehtävässä 3 hakijat löysivät oikean 

teoksen paremmin kuin tehtävässä 2, vaikka tehtävässä 3 oli yksi tekijä enemmän. Eniten oikeita 

teoksia hakijat löysivät PallasPro- ja Arena-kirjastojärjestelmistä. Taulukossa 6 on esitetty, miten 

hakijat löysivät oikean teoksen tehtävissä 2 ja 3 kirjastojärjestelmittäin. 

 

 

Taulukko 6. Oikean teoksen löytäminen tehtävissä 2 ja 3. K = Löysi oikean teoksen, E = Ei 

löytänyt teosta. Ensimmäinen merkki on tehtävään 2 ja toinen merkki tehtävään 3. 

 

 Arena CS Library Encore PallasPro Yhteensä 

H1 K / K E / K E / K K / K 2 / 4 Yht. 6 

H2 K / K K / E K / K K / K 4 / 3 Yht. 7 

H3 K / X K / K E / K K / K 3 / 3 Yht 6 

H4 E / K E / K E / K E / E 0 / 3 Yht. 3 

H5 E / K E / E E / E K / K 1 / 2 Yht. 3 

H6 K / K E / K K / K K / K 3 / 4 Yht. 7 

Yhteensä 4 / 5 Yht. 9 2 / 4 Yht. 6 2 / 5 Yht. 7 5 / 5 Yht. 10 13 / 19 Yht. 

32 

 

 

Hakijoiden klassisen musiikin hakuun liittyviä ongelmia käsitellään tarkemmin musiikkiaineiston 

erityispiirteiden aiheuttamia ongelmia käsittelevässä luvussa 5.3. 

 

 

5.2.2 Aiheenmukainen haku 

 

Tehtävissä 4 ja 5 tarkasteltiin aiheenmukaista hakua ja asiasanojen käyttöä haussa. Tehtävässä 

4 piti hakea kolme nuottia, joista löytyy pianomusiikkia häihin ja tehtävässä 5 venäjänkielistä 

perinnemusiikkia, jossa soitetaan balalaikkaa. 



61 
 

 
 

Aiheenmukainen haku sujui kaikilta havainnoitavilta hyvin. Kaikki hakijat käyttivät tehtävissä 4 ja 5 

tarkennettua hakua. Vain hakija 1 teki tehtävässä 5 muutaman pikahaun. Hakijat olivat oppineet 

käyttämään tarkennettua hakua pikahaun sijasta tehtävien edetessä ja monimutkaistuessa. 

Hakijat kokeilivat tarkennetussa haussa monenlaisia hakulausekkeita. Tyypillisimpiä olivat 

esimerkiksi nimeke-asiasana -haut, vapaasana-vapaasana -haut ja asiasana-asiasana -haut ja 

näiden yhdistelmät. Muutama havainnoitava koetti hakea joitain kertoja kirjoittamalla asiasanat 

peräkkäin samaan vapaasana- tai asiasana-hakuruutuun (H1, H4). Hakija 1 yritti yhdistää 

hakusanoja kirjoittamalla niiden väliin ”ja” (H1). Hakija 6 etsi selaimen haulla relevantteja nuotteja 

tulosjoukosta sanalla ”piano” (H6). Havainnoitavat käyttivät rajoittimia hyvin myös 

aiheenmukaisissa hauissa. Tehtävässä 4 tarkasteltiin aineistolajin rajoittamista ja tehtävässä 5 

sen lisäksi kielen rajoittamista. Kaikki hakijat käyttivät rajoittimia tehtävässä 4. Tehtävässä 5 vain 

hakija 1 ei käyttänyt aineistolajirajoitinta. Venäjän kielen jätti rajoittamatta kaksi kokematonta 

hakijaa (H1, H4). Fasettien avulla tuloksia rajattiin aiheenmukaisessa haussa vain vähän. Vain 

kaksi hakijaa kokeili muutaman kerran rajata asiasanoja faseteista haun jälkeen. (H1, H3.) 

 

Kaikki hakijat tuntuivat ymmärtävän asiasanojen käytön. Havainnoitavat hakivat yleensä kahdella 

asiasanalla, joskus vain yhdellä. Hakijoiden käyttämät asiasanat vaihtelivat. Tehtävässä 4 hakijat 

käyttivät paljon ”häät” asiasanaa yhdessä ”piano” tai ”pianomusiikki” asiasanojen kanssa, jolloin 

relevantteja tuloksia tuli kuitenkin huonosti, koska järjestelmissä musiikkiaineiston yhteydessä 

käytettävä asiasana on ”häämusiikki”. Tämä aiheutti joitain ongelmia tehtävässä 4 ja kaikki hakijat 

eivät löytäneet kaikkia kolmea relevanttia nuottia. Tehtävä 5 sujui hakijoilta paremmin, ja tuloksia 

tuli hyvin käytetyillä ”balalaikka” ja ”perinnemusiikki” asiasanoilla. Moni hakija koetti hakea myös 

englanninkielisillä asiasanoilla (esim. ”wedding”, ”music”, ”russian” ”traditional”), tai he yhdistivät 

niitä suomenkielisiin asiasanoihin (H4, H3, H5, H2, H3). Asiasanahaut englanninkielisillä 

hakusanoilla eivät tuota tuloksia, mutta vapaasanahaulla tai nimekkeellä haettaessa tuloksia tulee 

kyllä. Katkaisumerkin kanssa koetti hakea yksi hakija (H5). Tämä aiheutti ongelmia 

PallasPro:ssa, jossa haku: ”Asiasana hää*” ja haku: ”Asiasana hää” eivät tuota tuloksia, koska 

järjestelmässä ei ole erillistä katkaisumerkkiä, ja jos hakusana on kolme merkkiä tai lyhyempi 

ohjelma hakee ainoastaan sitä (H5). 

 

Kaikki hakijat selvittivät kokeilemalla käytettäviä asiasanoja. Tämän lisäksi kaksi hakijaa tarkasti 

YSA:sta käytettäviä asiasanoja (H1, H6). Tehtävässä 4 Arenasta kolmen relevantin nuotin 
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löytäminen aiheutti ongelmia puolella hakijoista (H1, H3, H6). Arenassa esimerkiksi haku: ”häät” 

JA ”piano” ei tuota yhtään osumaa. Muissa kirjastojärjestelmissä sillä tuli joitain tuloksia. Yksi 

hakija ei löytänyt kolmea relevanttia nuottia PallasPro:sta (H4). Kaikki hakijat löysivät tehtävässä 

5 relevantin venäjänkielistä balalaikkamusiikkia sisältävän teoksen kaikista järjestelmistä. 

Aiheenmukainen haku sujui kaikilta hakijoilta paremmin kuin klassiseen musiikkiin liittyvät 

tiedettyjen dokumenttien haut.  

 

 

5.2.3 Kokemattomien ja kokeneiden kirjastojärjestelmien käyttäjien musiikkiaineiston 

hakutapojen erot 

 

Kokemattomien ja kokeneiden kirjastojärjestelmien käyttäjien musiikkiaineiston hakutapojen erot 

eivät olleet kovinkaan suuria ja ne tulivat esille lähinnä klassiseen musiikkiin liittyvissä tehtävissä 

2 ja 3. Molemmat ryhmät käyttivät hakuominaisuuksia monipuolisesti eli tarkennettua hakua ja 

rajoittimia tehtävissä suurimman osan aikaa. Molemmat ryhmät tuntuivat ymmärtävän Boolen 

logiikan toiminnan, ja yksi kokematon hakija alkoi ymmärtämään sitä hakujen edetessä. Selvää 

kehitystä hauissa tapahtui molemmissa ryhmissä hakujen edetessä. Luonnollisesti tehtävät ja 

kirjastojärjestelmät tulivat tutuiksi, mikä vaikutti tähän.   

 

Molempien ryhmien hakutavat olivat hyvin samankaltaisia, ja erot tulivat ryhmien välillä esille 

tavoissa löytää ja tunnistaa hakutulosten joukosta oikeat ja relevantit teokset. Kokeneet 

kirjastojärjestelmien käyttäjät löysivät oikeat teokset tehtävissä 2 ja 3 huomattavasti paremmin 

kuin kokemattomat kirjastojärjestelmien käyttäjät. Kokeneet kirjastojärjestelmien käyttäjät löysivät 

kokoelmajulkaisuun sisältyvän yksittäisen teoksen kokemattomia paremmin. Kokeneet 

kirjastojärjestelmien käyttäjät osasivat siis katsoa osakohteen tiedot emojulkaisusta 

kokemattomia paremmin. Kokemattomat kirjastojärjestelmien käyttäjät eivät aina esimerkiksi 

katsoneet hakutuloksia selaillessaan sisälle teostietoihin, koska hakutulokset eivät niiden 

nimekkeiden perusteella vaikuttaneet relevanteilta. He eivät siis välttämättä tienneet, että 

haettavaan teokseen verrattuna aivan erinimisellä kokoelmateoksella voi olla heidän hakemansa 

oikea teos. Haettavan osakohteen nimeke näkyykin hakutulossivulla ainoastaan Arenassa. Onkin 

mahdoton tietää onko oikea teos löytynyt, jos ei osaa katsoa tarkempia tietoja teoksen sisältä. 
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Kokeneet kirjastojärjestelmien käyttäjät huomioivat tekijyydet kokemattomia paremmin, tunsivat 

musiikkiaineistoon liittyvät useat tekijät paremmin ja hyödynsivät niitä enemmän hauissaan. He 

myös tunnistivat teostiedoista haettavat tekijät kokemattomia hakijoita paremmin. Myös kokeneilla 

hakijoilla oli ongelmia tekijyyksien kanssa, mutta silloin ongelmat johtuivat useimmiten tietystä 

kirjastojärjestelmästä tai yleisesti hakujärjestelmien puutteista musiikkiaineiston haussa. Fasettien 

avulla tuloksia haun jälkeen rajasivat ainoastaan kokemattomat kirjastojärjestelmien käyttäjät. 

Kokemattomilla hakijoilla oli joitain ongelmia oikeiden hakusarakkeiden valinnassa. He hakivat 

esimerkiksi tekijää asiasana- tai nimeke-sarakkeesta. Aiheenmukaisessa haussa ryhmien välillä 

oli vielä vähemmän eroavaisuuksia kuin klassiseen musiikkiin liittyvissä hauissa. Kokemattomat 

hakijat koettivat hakea joitain kertoja kirjoittamalla asiasanat peräkkäin samaan vapaasanahaku- 

tai asiasana-hakuruutuun.  

 

 

5.3 Musiikkiaineiston erityispiirteiden aiheuttamat ongelmat 

 

Yksinkertaiset haut tiedetystä levystä ja musiikkiaineiston hakeminen aiheen mukaan sujuivat 

hyvin. Suurin osa tiedonhakuun liittyvistä ongelmista liittyivät klassisen musiikin hakuun.  

Musiikkiaineiston erityispiirteet, jotka tulevat erityisesti esille vaativissa klassisen musiikin hauissa 

aiheuttivat siis suurimman osan havainnoitavien ongelmista. 

 

 

5.3.1 Aineistolajit 

 

Erilaiset aineislajit eivät aiheuttaneet havainnoitaville ongelmia. Tiedonhakutehtävissä ainoat 

haettavat aineistolajit olivat CD-levy ja nuotti. Kaikki hakijat osasivat tunnistaa ja löytää nämä 

aineistolajit.  

 

Useimmat hakijat rajasivat haettavan aineistolajin ennen hakua. Hakutuloksista aineistolajin 

rajaaminen fasettien avulla haun jälkeen oli harvinaisempaa.  
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5.3.2 Tekijyyden ongelma 

 

Tiedonhakutehtävissä piti hakea ja tunnistaa enimmillään kolme musiikkiteoksen tekijää. 

Tehtävässä 1 tuli huomioida yhtye, tehtävässä 2 teoksen säveltäjä ja esittäjä ja tehtävässä 3 

teoksen säveltäjä, solisti ja teoksen esittävä orkesteri. Ensimmäinen tehtävä ei tuottanut hakijoille 

ongelmia, ja haettava yhtye löytyi helposti. Suurin osa hakijoista huomioi eri tekijyydet klassisen 

musiikin hakuun keskittyneissä tehtävissä. (Tehtävässä 2: H5, H2, H3 ja H6; Tehtävässä 3: 

Kaikki hakijat). Kokemattomat kirjastojärjestelmien käyttäjät eivät aina käyttäneet hauissaan 

useampaa tekijää tai eivät tunnistaneet eri tekijöitä teostiedoista. Haettavien musiikkiteosten 

tekijät olivat niin tunnettuja, että vain yhdellä tekijällä haettaessa hakutuloksia tuli usein liikaa. 

Kokeneet kirjastojärjestelmien käyttäjät huomioivat siis tekijyydet paremmin. Tehtävässä 2 

kokemattomista kirjastojärjestelmien käyttäjistä vain yksi huomioi eri tekijyydet (H5). 

Havainnoinnin jälkeen tehdyissä haastatteluissa useita tekijyyksiä piti vaikeina kokemattomista 

kirjastojärjestelmien käyttäjistä H4 ja H5 ja kokeneista H2. 

 

Selaimen hakutoiminnon käyttäminen tekijöiden hakemiseen tulosjoukosta oli yleistä (H4, H3, 

H6). Fasettien avulla tekijöitä rajasi yksi hakija (H5). Kolmella tekijällä tehtävässä 3 haki vain yksi 

hakija (H6). CS Libraryn tarkennetussa haussa ei ole edes kolmea tekijähakukenttää. Muissa 

järjestelmissä kolmella tai useammalla tekijällä hakeminen tarkasti tekijähaulla on mahdollista. 

Havainnoitava 3 kommentoi, että musiikkiaineistoa pitäisi voida hakea tarkasti tekijyyden roolin 

perusteella. Hakijan tulisi voida hakea tarkasti esittäjän, säveltäjän ja soittajan mukaan. 

Järjestelmän pitäisi myös näyttää hakijalle tarkasti eri tekijöiden roolit musiikkiteoksessa. Lisäksi 

pitäisi voida hakea tarkasti tiettyä instrumenttia, esimerkiksi pianoa. (H3.) Myös Tastula (2012, 

137) on samaa mieltä siitä, että tekijän roolin valinta hakuvaiheessa helpottaisi hakijaa paljon. 

 

 

5.3.3 Henkilö- ja teosnimien problematiikka (vaikeat nimet ja yhtenäistetyn 

musiikkinimekkeen haku) 

 

Tehtävissä 2 ja 3 kaikki hakijat osasivat kääntää tekijöiden etunimen ja sukunimen järjestykseen 

sukunimi, etunimi. Pelkällä tekijän sukunimellä hakeminen oli myös yleistä. Moni käytti myös 

järjestelmän automaattisesti ehdottamaa nimeä tekijähaussa (H1, H4, H6). Tehtävässä 2 
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haettava säveltäjä Pjotr Tšaikovski sisälsi erikoismerkin. Tekijän nimi saattaa löytyä myös 

vaihtelevissa muodoissa kirjastotietokannoista. Kaikki havainnoitavat osasivat hakea 

vieraskielistä erikoismerkin sisältävää henkilönnimeä (Tšaikovski) ja jättää erikoismerkin pois 

hausta. Yksi hakija kysyi, miten Tšaikovski pitäisi kirjoittaa (H2). Yksi havainnoitava haki 

järjestelmän ehdottamalla hakusanalla Tšaikovski, Pjotr, joka sisältää erikoismerkin ja kopioi 

tämän hakusanan myös uuteen hakuun (H6). Yksi hakija totesi, että tekijäfasetissa näkyy kaksi 

Tšaikovskia, mikä aiheutti hakijassa hämmennystä siitä, kumpaa tulisi käyttää (H3). Faseteista 

löytyykin Tšaikovski erikoismerkin kanssa Tšaikovski, Pjotr ja ilman sitä Tsaikovski, Pjotr. Nimet 

pitäisi esittää yhtenäisinä, koska useat eri nimimuodot sekoittavat hakijoita. 

 

Tehtävissä 2 ja 3 haettavilla klassisen musiikin teoksilla ei ollut erisnimeä, vaan yleisnimisestä 

konsertosta oli muodostettu yhtenäistetty musiikkinimeke. Tehtävässä 2 yhtenäistetty 

musiikkinimeke oli [Konsertot, viulu, ork., op47, d-molli] ja tehtävässä 3 [Konsertot, piano, ork., 

nro 1, op23, b-molli]. Kukaan hakijoista ei osannut hakea suoraan yhtenäistetyllä 

musiikkinimekkeellä. Kaksi hakijaa osasi valita PallasPro:n vetovalikoista Osan numero 

-hakuavaimen ja käytti sitä hauissaan (H2, H4). Havainnoitava 3 kommentoi haastattelussa, että 

hakijan pitäisi tietää, miten esimerkiksi opusnumerot on merkitty järjestelmään ja pitääkö hakea 

op47 vai op. 47 (H3). Yksi hakija oppi muuttamaan konsertot oikeaan hakumuotoon 

viulukonsertoista konsertoiksi hakujen edetessä (H2). 

 

Hakija 3 totesi suorittaessaan tehtäviä, että pitäisi perehtyä enemmän siihen, miten klassista 

musiikkia luetteloidaan, koska hakija, joka ei ole opiskellut asiaa on ihan hukassa hakujen 

kanssa. Klassisen musiikin haut ovat vaikeita, vaikka olisi kokenutkin tiedonhakija, jos ei tiedä, 

miten klassinen musiikki on luetteloitu. Tastula (2012, 140) on samaa mieltä siitä, että 

taidemusiikin yhtenäistetty nimeke on hankala käsite tiedonhakijalle, joka ei tunne taidemusiikkia. 

Taidemusiikin harrastajakaan ei ajattele teoksen nimeen liittyviä ongelmia. Yhtenäistetty nimeke 

on selkeä hakukieli kirjastoammattilaiselle, mutta ei asiaan perehtymättömälle. 
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5.3.4 Julkaisuun sisältyvien yksittäisten teosten hakeminen 

  

Tehtävissä 2 ja 3 piti löytää kokoelmajulkaisuun sisältyvä yksittäisen teos eli osakohde 

emojulkaisusta. Hakijat löysivät kokoelmajulkaisuun sisältyvän yksittäisen teoksen, eli he osasivat 

katsoa osakohteen tiedot emojulkaisusta kohtalaisen hyvin (Tehtävä 2: H1, H2, H3, H6; Tehtävä 

3: H1, H4, H2, H3, H6). Kokeneet kirjastojärjestelmien käyttäjät osasivat katsoa osakohteen 

tiedot kokemattomia paremmin. Yksi havainnoitava ei katsonut hakutuloksia selaillessa ollenkaan 

sisälle teostietoihin, koska hakutulokset eivät niiden nimekkeiden perusteella vaikuttaneet 

relevanteilta (H5). Ainoastaan Arenassa haetun osakohteen nimeke näkyy suoraan 

hakutuloksissa (Kuvio 5). 

 

 

 

 

Kuvio 5. Arenan hakutuloksissa osakohde ja emojulkaisu. (Pirkanmaan kirjastot 2015.) 

 

 

Muissa järjestelmissä hakutuloksissa näkyy ainoastaan emojulkaisun nimeke ja hakijan pitää 

avata erikseen teostiedot, joista osakohteiden nimekkeet löytyvät. Havainnoitava kommentoi 

haastattelussa asiaa, että ei tiennyt onko oikea teos löytynyt, jos ei osaa katsoa teoksen sisälle. 

Havainnoitava osasi katsoa osakohteen tiedot emojulkaisusta ainoastaan PallasPro:ssa, joka 

korostaa haettavan osakohteen teostiedoissa, jotta se on helpompi huomata (Kuvio 6). (H5.) 
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Kuvio 6. PallasPro:n haettava osakohde korostettuna teostiedoissa. (Outi-kirjastot 2015.) 

 

 

5.4 Kirjastojärjestelmän vaikutus kirjastonkäyttäjien musiikkiaineiston hakuun 

 

 

5.4.1 Kirjastojärjestelmät musiikkiaineiston haun kannalta 

 

Haastattelussa kysyin havainnoitavilta tiedonhakujen jälkeen, mikä oli heidän mielestään paras ja 

helppokäyttöisin kirjastojärjestelmä ja mikä taas oli huonoin ja vaikeakäyttöisin. Havainnoitavat 

saivat myös perustella valintaansa ja kertoa, mikä oli hyvää ja mikä huonoa missäkin 

järjestelmässä. Neljä havainnoitavaa vastasi PallasPro:n parhaaksi järjestelmäksi ja kaksi 

havainnoitavaa Encoren. PallasPro ja Encore olivat ainoat kirjastojärjestelmät, mitkä olivat 

hakijoiden mielestä parhaita. Huonoimmaksi järjestelmäksi kolme hakijaa vastasi CS Libraryn, 

yksi Encoren, yksi PallasPro:n ja yksi Arenan. Taulukossa 7 on esitetty havainnoitavien 

vastaukset parhaimmasta ja huonoimmasta kirjastojärjestelmästä.  
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Taulukko 7. Havainnoitavien mielestä paras ja huonoin kirjastojärjestelmä. 

 

Havainnoitava Paras järjestelmä Huonoin järjestelmä 

H1 PallasPro CS Library 

H2 PallasPro CS Library 

H3 PallasPro Encore 

H4 Encore PallasPro 

H5 PallasPro Arena 

H6 Encore CS Library 

 

 

5.4.2 Kirjastojärjestelmien ongelmat musiikkiaineiston haussa 

 

Arena 

 

Havainnoitavat eivät juurikaan käyttäneet Arenan lomakemallista perushakua vaan tarkennettua 

hakua. Arenan tarkennettua hakua ja operaattorien valintaa pidettiin vaikeana ja huonosti 

toteutettuna. Tarkenetussa haussa epäselvyyttä aiheuttikin se, mihin hakukenttiin Boolen 

operaattorit vaikuttavat ja miten hakulauseke muodostuu useammalla hakukentällä. 

Aineistolajivalikkoa pidettiin myös huonona. Haun rajaukseen käytettävät laatikot ovat pieniä, ja 

niistä voi olla vaikea löytää esimerkiksi haluamaansa aineistolajia. Tehtävässä 4 Arenasta kolmen 

relevantin nuotin löytäminen aiheutti ongelmia puolelle hakijoista. Arenassa esimerkiksi haku: 

”häät” JA ”piano” ei tuota yhtään osumaa. Muissa kirjastojärjestelmissä sillä tuli joitain tuloksia. 

Kirjastojärjestelmistä Arenassa hakijoiden yhteishakuaika oli kaikkein pisin, 110 minuuttia. 

 

Havainnoitavat kommentoivat Arena-kirjastojärjestelmää seuraavasti:  

”Arenassa operaattorien valinta oli vaikeaa” (H5).  

”Arenan aineistolajivalikko oli huono” (H4).   

”Arenassa fasetit hyviä, mutta tarkennettu haku oli vaikea ja huonosti toteutettu” (H3). 

Eniten hankaluuksia Arenassa aiheutti kuitenkin osakohteiden avaaminen. Arenassa osakohteen 

löytäminen emojulkaisusta aiheutti hämmennystä sekä kokemattomille että kokeneille 

kirjastojärjestelmien käyttäjille (H1, H5, H2, H6). Arenassa haettavan osakohteen ja emojulkaisun 

nimekkeet näkyvät suoraan hakutuloksissa, mutta teostietojen avaamisen jälkeen osakohteiden 
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nimekkeet eivät näy suoraan, vaan ne pitää klikata auki erikseen Näytä sisältö/kappaleet -linkistä 

(Kuvio 7). Hakija 5 ihmetteli, voiko teos olla oikea, vaikka teoksen nimeke ei lue teostiedoissa. 

Hakija ihmetteli myös, missä lukee tarkempia tietoja, eikä huomannut tai ymmärtänyt avata Näytä 

sisältö/kappaleet -linkkiä. (H5.) Hakija 6 ihmetteli sitä, että haettavan osakohteen nimeke näkyy 

hakutulossivulla, mutta ei teostiedoissa, eikä huomannut avata osakohteiden nimekkeet 

näyttävää Näytä sisältö/kappaleet -linkkiä. Myöhemmässä tehtävässä hakija oppi avaamaan 

osakohteiden tiedot näyttävän sivun. (H6.) 
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Kuvio 7. Arenan teostiedot. (Pirkanmaan kirjastot 2015.) 
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CS Library 

 

Kolme havainnoitavaa piti CS Libraryä huonoimpana järjestelmänä. Havainnoitavilla oli etenkin 

ongelmia löytää klassisen musiikin teoksia järjestelmässä. 

 

Havainnoitavat kommentoivat CS Library -kirjastojärjestelmää seuraavasti:  

”CS Library huono järjestelmä, mistä valitaan formaatti?” (H4).  

”CS Libraryssä härskit värit aloitussivulla, hyppäävät silmille. Tarkennettu haku kattavampi kuin 

edellisessä järjestelmässä Encoressa.” (H3.) 

 

Encore 

 

Encoressa ei ole ollenkaan osakohteita, mikä vaikeuttaa musiikkiaineiston tarkkaa hakua. 

Pääkirjauksena oleva tekijä esitetään teostietojen ylälaidassa. Muista tekijöistä tehdyt 

lisäkirjaukset esitetään teostietojen alalaidassa otsikon ”Muu tekijä” kohdalla (Kuvio 8). 

Tekijätiedot näkyvät vain listana teostiedoissa, eikä tekijätietoja ole merkitty tarkasti 

osakohteittain. Tämä aiheuttaa sekaannusta etenkin musiikkikokoelmien kanssa, koska hakija ei 

voi tietää tarkasti tekijöiden rooleja kokoelman eri teoksissa. Hakija ei voi tietää esimerkiksi, mikä 

teostiedoissa listalla olevista orkestereista soittaa tietyn teoksen kokoelmalevyllä. 

 

Havainnoitava kommentoi Encore-kirjastojärjestelmää seuraavasti:  

”Encore oli paras, koska viimeinen? Boolen operaattorit hyvin esillä.” (H6.) 
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Kuvio 8. Encoren tekijätiedot teostiedoissa. (HelMet 2015.)  

 

Encore oli PallasPro:n ohella ainut kirjastojärjestelmä, jota havainnoitavat pitivät parhaana 

tutkimuksessa mukana olleista kirjastojärjestelmistä. 

 

PallasPro 

 

Havainnoitavista kirjastojärjestelmistä ainoastaan PallasPro:ssa haettava osakohde näkyi 

teostiedoissa korostettuna. Hakijoiden yhteishakuaika oli kaikkein lyhin PallasPro:ssa, ja eniten 

oikeita teoksia tehtävissä 2 ja 3 hakijat löysivät PallasPro:ssa. Neljä hakijaa piti PallasPro:ta 

parhaana havainnoitavista kirjastojärjestelmistä. 

 

Havainnoitavat kommentoivat PallasPro-kirjastojärjestelmää seuraavasti:  

”PallasPro oli paras ja nopein. PallasPro helpompi käyttää aloittelijalle, löytyi äkkiä.” (H1.) 

”PallasPro oli helpoin, mutta siitä ei löytynyt vapaasanahakua” (H3). 
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Havainnoitavat kommentoivat kirjastojärjestelmiä yleisesti seuraavasti: 

”Jokaisessa järjestelmässä oli omat vahvuudet ja heikkoudet” (H3). 

”Järjestelmät olivat erilaisia keskenään, joka on hyvä asia” (H2). 

  

Erilaiset järjestelmät nähtiin siis hyvänä asiana vahvuuksineen ja heikkouksineen verrattuna 

yhtenäisiin standardisoituihin kirjastojärjestelmiin. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

6.1 Tuloksia koskevat johtopäätökset 

 

Largen ja Beheshtin (1997, 121) mukaan tiedettyjen dokumenttien hakuun liittyy huomattavasti 

vähemmän ongelmia kuin aiheenmukaiseen hakuun. Tämä ei toteutunut tutkimuksessani 

ainakaan klassiseen musiikkiin liittyvien tiedettyjen dokumenttien hakemisessa. Aiheenmukaiset 

haut sujuivat paljon paremmin kuin klassiseen musiikkiin liittyvät tiedettyjen dokumenttien haut. 

Largen ja Beheshtin (1997, 122) mainitsemat tiedettyjen dokumenttien haun ongelmat liittyivät 

nimen alussa olevaan artikkeliin, kirjoitusvirheisiin ja siihen etteivät käyttäjät osanneet kääntää 

etunimeä ja sukunimeä tekijähaussa. Nämä eivät aiheuttaneet ongelmia hakijoille 

tutkimuksessani. 

 

Novotnyn (2004, 529, 533, 534) ja Sridharin (2004, 191) mainitsemat ongelmat ja omat ennakko-

oletukseni aiheenmukaisen haun hankaluuksista eivät toteutuneet tutkimuksessani. 

Aiheenmukainen haku sujui havainnoitavilta hyvin. Hakijat olivat tehtävien edetessä ja 

monimutkaistuessa oppineet käyttämään tarkennettua hakua pikahaun sijasta aiheenmukaisissa 

hauissa. Hakijat ymmärsivät asiasanojen käytön. Hakijoiden käyttämät asiasanat eivät aina 

vastanneet järjestelmän käyttämiä asiasanoja, mutta silti he löysivät relevantteja dokumentteja. 

 

Ennakko-oletukseni siitä, että klassisen musiikin haku on kaikkein vaikeinta ja tuottaa eniten 

ongelmia toteutui tutkimuksessani. Suurin osa tiedonhakuun liittyvistä ongelmista liittyi klassisen 

musiikin hakuun. Klassisen musiikin teosten koostuminen useista tekijöistä aiheutti hakijoille 

ongelmia. Lisäksi hakijoilla oli vaikeuksia löytää ja tunnistaa kokoelmajulkaisuun sisältyvä 

yksittäinen teos eli osakohde emojulkaisusta. Varsinkin Arena-kirjastojärjestelmässä 

osakohteiden löytäminen aiheutti ongelmia suurelle osalle hakijoista. Tutkimuksessani kukaan 

hakijoista ei osannut hakea suoraan yhtenäistetyllä musiikkinimekkeellä. Snyderin (2010, 76-77, 

81) tutkimuksessakaan hakijat eivät osanneet käyttää yhtenäistettyjä musiikkinimekkeitä 

hauissaan, vaikka haastateltavat olivat kokeneita tiedonhakijoita, jotka olivat perehtyneitä 

musiikkialaan. Myös Tastula (2012, 140) on samaa mieltä siitä, että yhtenäistetty musiikkinimeke 

on hankala käsite taidemusiikkia harrastavallekin tiedonhakijalle. 
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Musiikkiaineiston hakutapojen erot eivät olleet kovinkaan suuria kokemattomilla ja kokeneilla 

kirjastojärjestelmien käyttäjillä, ja ne tulivat esille lähinnä klassiseen musiikkiin liittyvissä 

tehtävissä. Molemmat ryhmät kehittyivät selvästi hauissaan hakujen edetessä. Tähän vaikutti 

luonnollisesti se, että tehtävät ja kirjastojärjestelmät tulivat tutuiksi. Erot ryhmien välillä tulivat 

esille tavoissa löytää ja tunnistaa hakutulosten joukosta oikeat ja relevantit teokset, koska 

molempien ryhmien hakutavat olivat hyvin samankaltaisia. Kokemattomilla kirjastojärjestelmien 

käyttäjillä oli välillä vaikeuksia löytää ja tunnistaa kokoelmajulkaisuun sisältyvä yksittäinen teos eli 

osakohde emojulkaisusta. Suurin osa hakijoista huomioi eri tekijyydet klassista musiikkia 

koskevissa tehtävissä. Kokemattomat kirjastojärjestelmien käyttäjät eivät aina tunnistaneet eri 

tekijöitä teostiedoista tai käyttäneet hauissaan useampaa tekijää.  

 

Ariyapalan ja Edzanin (2002, 65), Novotnyn (2004, 529-530), Malliarin ja Kyriaki-Manessin (2007, 

117), Ansarin ja Amitan (2008, 126) sekä Kumarin ja Vohran (2013, 48)  aikaisemmissa 

tutkimuksissa ilmi tulleet ongelmat, jotka liittyivät keskeisesti siihen että käyttäjät eivät 

hyödyntäneet näyttöluetteloiden hakumahdollisuuksia kunnolla, eivät toteutuneet tässä 

tutkimuksessa. Havainnoitavat käyttivät kirjastojärjestelmien hakuominaisuuksia monipuolisesti. 

Tarkennettua hakua käytettiin paljon enemmän kuin pikahakua. Havainnoitavat osasivat 

muodostaa toimivia hakulausekkeita tarkennetussa haussa. Kaikki hakijat ymmärsivät Boolen 

logiikan toiminnan tai oppivat sen hakujen aikana. Rajoittimia käytettiin tehokkaasti rajaamaan 

hakutuloksia ennen hakua. Faseteilla hakutulosten rajaaminen haun jälkeen oli paljon 

vähäisempää. Kingin (2007, 12-13) mukaan musiikkiaineiston hakijan hakustrategiaan vaikuttaa 

se, miten hakija on aikaisemmin onnistunut hauissaan eri hakupisteitä käyttämällä. 

Tutkimuksessanikin havainnoitavat käyttivät usein toimivaksi huomaamaansa hakutapaa läpi 

hakusession. 

 

Vanha PallasPro-kirjastojärjestelmä pärjäsi tutkimuksessa uudempia Arena, CS Library ja Encore 

-kirjastojärjestelmiä paremmin. PallasPro:ssa hakijoiden yhteishakuaika oli kaikkein lyhin, eniten 

oikeita teoksia tehtävissä 2 ja 3 hakijat löysivät PallasPro:ssa ja neljä hakijaa piti PallasPro:ta 

parhaana havainnoitavista kirjastojärjestelmistä. Uudemmissa Arena, CS Library ja Encore 

-kirjastojärjestelmissä oli enemmän ongelmia musiikkiaineiston kanssa. Tulos haastaa Majorsin ja 

Mantzin (2011, 279-281) näkemyksen siitä, että uuden sukupolven näyttöluettelot helpottavat 

musiikkiaineiston tiedonhakua ja vähentävät siihen liittyviä hankaluuksia. Tutkimuksen tulos tukee 
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aikaisemman tutkimukseni tuloksia (Huumonen 2012, 59, 62) siinä, että vanha täsmälliset haut 

mahdollistava kirjastojärjestelmä on musiikkiaineiston hakemisessa uusia kirjastojärjestelmiä 

parempi. Snyderin (2010, 66-71) ja Belfordin, Snyderin ja Randallin (2014, 179-180) 

tutkimuksissa uuden sukupolven kirjastojärjestelmien fasetteihin suhtauduttiin pääsääntöisesti 

myönteisesti ja niitä pidettiin hyödyllisinä. Tutkimuksessani havainnoitavat kuitenkin rajasivat 

hakutuloksia faseteilla haun jälkeen vain vähän ja käyttö oli summittaista. Rajoittimia ennen 

hakua käytettiin paljon enemmän ja niiden käyttö oli järjestelmällisempää. 

 

Tutkimukseni tulokset erosivat monessa suhteessa aikaisempien tutkimusten tuloksista, mutta 

niissä tuli ilmi myös samoja asioita. Tämän tutkimuksen tulosten luotettavuutta tukee se, että 

tulokset alkoivat toistaa itseään, mikä kertoo saturaatiopisteen saavuttamisesta. Tutkimuksen 

tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi kirjastojärjestelmien suunnittelussa ja kirjaston asiakkaiden 

opastamisessa. Musiikkiaineiston tiedonhakutapojen tuntemus on tärkeää musiikkiaineiston 

vaatimuksia vastaavia kirjastojärjestelmiä suunniteltaessa. Belford, Snyder ja Randall (2014, 174) 

toteavatkin, että musiikkiaineiston haettavuus on hyvä mittari kirjastojärjestelmän toimivuudelle. 

Opastamisessa tarvitaan tietoa siitä, mitä ongelmia kirjaston asiakkaiden tiedonhakuun liittyy ja 

kuinka sitä voitaisiin helpottaa.  

 

 

6.2 Tutkimusmenetelmiä koskevat johtopäätökset 

 

Havainnointimenetelmä sopi hyvin tämänkaltaiseen tutkimukseen, koska tarkoituksena oli 

selvittää kirjastojärjestelmien käyttäjien musiikkiaineiston tiedonhakua mahdollisimman 

luonnollisesti. Hakujen videointi ei häirinnyt hakijoiden tiedonhakua. Havainnoitavat saattoivat 

kuitenkin tehdä hakunsa tarkemmin kuin normaalissa tiedonhakutilanteessa, koska he tiesivät, 

että haut videoidaan.  Hakuvideoiden avulla selvisi tarkasti, miten kirjastojärjestelmien käyttäjät 

käytännössä hakevat musiikkiaineistoa ja mitä ongelmia siihen liittyy. Esimerkiksi pelkällä 

kyselyllä, haastattelulla tai lokitutkimuksella ei olisi saanut näin tarkkoja tietoja käyttäjien hauista 

käytännössä. Suunnittelemani tiedonhakutehtävät auttoivat monipuolisesti havainnollistamaan 

musiikkiaineiston haun ongelmia, ja ne toivat esille monenlaisia hakutapoja. 
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Kyselystä saatiin hakijoiden demografiset tiedot, ja lyhyessä haastattelussa havainnoitavat 

pystyivät kertomaan ajatuksiaan hakutehtävien jälkeen. Oma-aloitteista selostusta hakuvideoille 

kertyi varsin vähän. Hakijat eivät ilmeisesti osanneet tai halunneet kommentoida hakujaan kesken 

hakutehtävän. Haun kommentointi suullisesti kesken haun voikin olla vaikeaa, ja se saattaa 

häiritä haun tekemistä. Hakijoille olisi voinut esittää kysymyksiä kesken haun, mutta myös tämä 

olisi saattanut häiritä heidän hakujaan ja muuttaa heidän hakukäyttäytymistään.   

 

 

6.3 Toimenpidesuositukset ja jatkotutkimus 

 

Musiikkiaineiston haussa hyödyllisten hakupisteiden määrää tulisi lisätä kirjastojärjestelmissä. 

Kirjastojärjestelmässä tulisi olla mahdollista hakea musiikkiaineistoa tarkasti tekijyyden roolin 

perusteella. Hakijan tulisi voida hakea tarkasti esimerkiksi säveltäjän, esittäjän ja soittajan 

mukaan. Tastulakin (2012, 137) on samaa mieltä siitä, että tekijän roolin valinta hakuvaiheessa 

helpottaisi hakijaa paljon. Kirjastojärjestelmän pitäisi lisäksi näyttää hakijalle tarkasti eri tekijöiden 

roolit musiikkiteoksessa. Lisäksi pitäisi voida hakea tarkasti tiettyä instrumenttia.  

 

Klassisen musiikin ja yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden haku pitäisi tehdä tiedonhakijoille 

helpommaksi, koska haut ovat vaikeita kokeneillekin tiedonhakijoille, jos ei tiedä miten klassinen 

musiikki on luetteloitu. Verkkokirjastossa hakemisen yhteydessä tarjottava lyhyt ohjevideo 

saattaisi auttaa hakijaa. Siinä voitaisiin esitellä esimerkiksi, miten haetaan jotain klassisen 

musiikin teosta. Videolla voitaisiin esitellä esimerkiksi yhtenäistetyn musiikkinimekkeen 

rakentuminen ja osakohteen hakeminen emojulkaisusta. Videolta hakijalle selviäisi esimerkiksi, 

miten opusnumerot on merkitty järjestelmään ja miten niitä tulee hakea. Myös Snyder (2010, 81) 

on tutkimuksessaan samaa mieltä siinä, että ohjeistusta yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden 

hakuun tarvitaan enemmän. 

 

Etenkin Arenassa osakohteiden löytyminen emojulkaisun teostiedoista aiheutti ongelmia. Arenan 

osakohteet voisi laittaa suoraan emojulkaisun teostietoihin näkyville ilman, että ne pitää klikata 

erikseen auki. Muissa havainnoitavissa kirjastojärjestelmissä osakohteet näkyivät suoraan 

emojulkaisun teostiedoissa, eivätkä hakijat tämän takia välttämättä ymmärtäneet avata erikseen 

Arenan osakohteita. Esimerkiksi PallasPro:ssa hakijoiden oli helppo huomata haettava osakohde 
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korostettuna heti teostiedot avattuaan. Tämä on hyvä ominaisuus, koska haettava osakohde 

hukkuu helposti muiden osakohteiden joukkoon, etenkin jos niitä on paljon. Tämä ominaisuus 

pitäisi tulla muihinkin kirjastojärjestelmiin. Jatkotutkimuksessa voisi selvittää, mitä hakupisteitä 

hakija tarvitsee musiikkiaineiston tiedonhaussa ja mitkä tekijyyksiin liittyvät hakupisteet ovat 

tarpeellisia. 
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LIITE 1: TIEDONHAKUTEHTÄVÄT JA NIISSÄ HAVAINNOITAVAT ASIAT 

 

Tehtävä 1. Hae The Stooges -yhtyeen toinen levy Fun House CD-formaatissa. 

 

Tehtävässä tarkastellaan sitä, kuinka käyttäjä tekee yksinkertaisen haun jo tietämästään levystä.  

 

Tiedettyjen dokumenttien haussa käyttäjä haluaa katsoa, löytyykö tietokannasta jotain tiettyä 

tekijää tai nimekettä (Large & Beheshti 1997, 121). Yksinkertaisessa haussa hakija etsii 

esimerkiksi valmiiksi tietämäänsä tekijää, nimekettä tai kustantajaa (Ansari & Amita 2008, 122). 

Tiedettyjen dokumenttien hakuun liittyy huomattavasti vähemmän ongelmia kuin 

aiheenmukaiseen hakuun. Haun onnistuminen riippuu paljolti siitä, minkä tyyppistä ja kuinka 

laajaa ja tarkkaa bibliografista tietoa asiakkaalla on haettavasta dokumentista. Yleisimmät 

hakuelementit ovat nimeke, tekijä ja julkaisuvuosi. (Large & Beheshti 1997, 121-122.) 

 

Havainnoitavat asiat: 

 

- pikahaun käyttö 

Googlemainen yhden hakukentän pikahaku antaa hakijalle mahdollisuuden kirjoittaa tietonsa 

hakemastaan asiasta vapaasti hakukenttään ja haun jälkeen tulosjoukkoa voi rajata erilaisten 

fasettien avulla (Majors & Mantz 2011, 279). 

 

- hakuominaisuuksien monipuolinen käyttö (Hakuominaisuuksia tässä ovat tarkennettu haku, 

Boolen operaattorit ja rajoittimet): 

 

- tarkennettu haku ja Boolen operaattorit  

Tarkennetussa haussa hakusanoja voidaan yhdistää Boolen logiikan avulla. Sillä voidaan 

parantaa hakua, jos viitteitä on liikaa tai liian vähän. Boolen logiikka perustuu kolmeen 

operaattoriin: AND, OR ja NOT. AND-operaattori rajaa hakua ja yhdistää eri aihepiirien käsitteitä 

toisiinsa. OR-operaattori laajentaa samaan aihepiiriin liittyvien käsitteiden joukkoa suuremmaksi. 

NOT-operaattorilla suljetaan pois asiaan liittymättömiä termejä. (Alaterä 2002, 38-40.) 
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- rajoittimien käyttö ennen hakua 

Hakuja voidaan rajata muun muassa julkaisukielen, julkaisuvuoden, julkaisumaan ja aineistolajin 

mukaan (Alaterä 2002, 43-44). 

 

- fasettien avulla rajaaminen haun jälkeen  

Haun jälkeen tulosjoukkoa voidaan rajata erilaisten fasettien avulla (Majors & Mantz 2011, 279). 

 

- artikkelin pois jättäminen haussa (esim. tekijähaku artikkelin kanssa ei hae oikein kaikissa 

kirjastojärjestelmissä) 

Tiedettyjen dokumenttien haun ongelmat käyttäjillä liittyvät nimekehaussa nimekkeen alussa 

olevan artikkelin käyttöön, kirjoitusvirheisiin, lyöntivirheisiin ja siihen etteivät he osanneet 

kääntää etunimeä ja sukunimeä tekijähaussa (Large & Beheshti 1997, 122). 

 

Tehtävä 2. Hae Pjotr Tšaikovskin kuuluisa pianokonsertto nro 1 b-molli op. 23 Vladimir 

Horowitzin soittamana CD-formaatissa. 

 

Tehtävässä tarkastellaan sitä, kuinka käyttäjä hakee kokoelmajulkaisuun sisältyvää jo 

tietämäänsä yksittäistä teosta tietyn esittäjän soittamana. Tehtävässä tarkastellaan sitä, kuinka 

käyttäjä tekee tarkennetun haun ja hakee osakohteena olevan musiikkiteoksen kokoelmalevyltä. 

Tehtävässä tarkastellaan sitä, miten käyttäjä hakee klassisen musiikin teosta, jolla ei ole 

erisnimeä, vaan yleisnimisestä konsertosta on muodostettu yhtenäistetty musiikkinimeke 

kirjastotietokantaan. Onnistunut haku vaatii käyttäjältä tietämystä siitä, missä muodossa teos on 

luetteloitu kirjastotietokantaan. Lisäksi tarkastellaan sitä, kuinka käyttäjä huomioi haussaan 

musiikkiteoksessa olevat eri tekijyydet eli teoksen esittäjän ja säveltäjän. Onnistuneessa haussa 

vaaditaan hakuominaisuuksien monipuolista käyttöä, koska tuloksia tulee liian paljon ilman 

Boolen operaattoreiden käyttöä. 

 

Tehtävä 3. Hae Jean Sibeliuksen tunnettu viulukonsertto op. 47 d-molli Helsingin 

kaupunginorkesterin esittämänä, jossa viulusolistina on Pekka Kuusisto CD-formaatissa. 

 

Tehtävässä tarkastellaan sitä, kuinka käyttäjä hakee kokoelmajulkaisuun sisältyvää jo 

tietämäänsä yksittäistä teosta tietyn orkesterin esittämänä ja tietyn solistin soittamana. 
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Tehtävässä tarkastellaan sitä, kuinka käyttäjä tekee tarkennetun haun ja hakee osakohteena 

olevan musiikkiteoksen kokoelmalevyltä. Tehtävässä tarkastellaan sitä, miten käyttäjä hakee 

klassisen musiikin teosta, jolla ei ole erisnimeä, vaan yleisnimisestä konsertosta on muodostettu 

yhtenäistetty musiikkinimeke kirjastotietokantaan. Onnistunut haku vaatii käyttäjältä tietämystä 

siitä, missä muodossa teos on luetteloitu kirjastotietokantaan. Lisäksi tarkastellaan sitä, kuinka 

käyttäjä huomioi haussaan musiikkiteoksessa olevat eri tekijyydet eli teoksen esittävän 

orkesterin, solistin ja säveltäjän. Tehtävässä 3 on vielä yksi tekijä enemmän kuin tehtävässä 2. 

Onnistuneessa haussa vaaditaan hakuominaisuuksien monipuolista käyttöä, koska tuloksia tulee 

liian paljon ilman Boolen operaattoreiden käyttöä.  

 

Tehtävissä 2 ja 3 havainnoitavat asiat: 

 

- pikahaun käyttö 

Googlemainen yhden hakukentän pikahaku antaa hakijalle mahdollisuuden kirjoittaa tietonsa 

hakemastaan asiasta vapaasti hakukenttään ja haun jälkeen tulosjoukkoa voi rajata erilaisten 

fasettien avulla (Majors & Mantz 2011, 279). 

 

- hakuominaisuuksien monipuolinen käyttö (Hakuominaisuuksia tässä ovat tarkennettu haku, 

Boolen operaattorit ja rajoittimet): 

 

- tarkennettu haku ja Boolen operaattorit 

Tarkennetussa haussa hakusanoja voidaan yhdistää Boolen logiikan avulla. Sillä voidaan 

parantaa hakua, jos viitteitä on liikaa tai liian vähän. Boolen logiikka perustuu kolmeen 

operaattoriin: AND, OR ja NOT. AND-operaattori rajaa hakua ja yhdistää eri aihepiirien käsitteitä 

toisiinsa. OR-operaattori laajentaa samaan aihepiiriin liittyvien käsitteiden joukkoa suuremmaksi. 

NOT-operaattorilla suljetaan pois asiaan liittymättömiä termejä. (Alaterä 2002, 38-40.) 

 

- rajoittimien käyttö ennen hakua 

Hakuja voidaan rajata muun muassa julkaisukielen, julkaisuvuoden, julkaisumaan ja aineistolajin 

mukaan (Alaterä 2002, 43-44). 
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- fasettien avulla rajaaminen haun jälkeen  

Haun jälkeen tulosjoukkoa voidaan rajata erilaisten fasettien avulla (Majors & Mantz 2011, 279). 

 

- etunimen ja sukunimen kääntö tekijähaussa 

Tiedettyjen dokumenttien haun ongelmat käyttäjillä liittyvät nimekehaussa nimekkeen alussa 

olevan artikkelin käyttöön, kirjoitusvirheisiin, lyöntivirheisiin ja siihen etteivät he osanneet 

kääntää etunimeä ja sukunimeä tekijähaussa (Large & Beheshti 1997, 122). 

 

- hankalan, vieraskielisen ja erikoismerkkejä sisältävän henkilönimen hakeminen (vain 

tehtävässä 2) 

Musiikin tekijöiden nimet ovat usein hankalia. Usein ne poikkeavat tavanomaisesta ”Sukunimi, 

Etunimi” -mallista. Ne voivat muodostua esimerkiksi fraasista, yhdestä sanasta, ja ne voivat 

sisältää pisteitä, erikoismerkkejä ja numeroita. Joskus on myös epäselvää onko kysymyksessä 

yksittäinen henkilö vai yhteisötekijä. Usein tekijöiden nimistä on olemassa useita muotoja. Myös 

vieraskieliset nimet ja samannimiset tekijät aiheuttavat hankaluuksia. Vääristä nimimuodoista 

voidaan tehdä viittaus oikeaan muotoon, jolloin henkilö löytyy molemmilla nimillä. (Tastula 2012, 

136.) 

 

- kokoelmajulkaisuun sisältyvän yksittäisen teoksen hakeminen eli osakohteen (musiikkiteos) 

löytäminen emojulkaisusta (kokoelmalevy) 

Musiikkiaineistolle on tyypillistä, että yksi julkaisu sisältää useita eri teoksia tai teosten osia 

(Tastula 2012, 138). Yksittäinen teos sisältää usein useita osateoksia, kuten esimerkiksi 

laulukirja tai CD-levy, jossa on useita kappaleita. Äänite tai nuotti voi sisältää esimerkiksi koko 

oopperan tai oopperan osan.  (Mäntynen 2007, 11.) Musiikkia haettaessa haetaan usein teosta, 

joka sisältyy johonkin julkaisuun eli dokumenttiin. Teos voi olla olemassa itsenäisenä 

dokumenttina, jolloin julkaisuun sisältyy vain tämä yksi teos, tai dokumentin osana, jolloin 

julkaisuun sisältyy useita saman tekijän tai eri tekijöiden teoksia tai teosten osia. Jotkut teokset 

ovat olemassa molemmilla tavoilla. (Tastula 2012, 132.) 

 

Osakohteella tarkoitetaan yksittäistä kappaletta tai teosta, joka sisältyy johonkin laajempaan 

äänitteeseen tai nuottijulkaisuun. Tätä varsinaista julkaisua kutsutaan emojulkaisuksi. Osakohde 

on itsenäinen teos, joka sijaitsee emojulkaisussa kustannus- tai julkaisupoliittisista syistä, ei 
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osakohteen epäitsenäisyyden takia. Tiedonhakija voi tarkastella osakohdetta osana 

emojulkaisua tai sellaisenaan. (Poroila 2011, 33.) 

 

- yhtenäistetyn musiikkinimekkeen haku (klassisen musiikin teos, jolla ei ole erisnimeä, vaan 

yleisnimisestä konsertosta on muodostettu yhtenäistetty musiikkinimeke) 

Yhtenäistetty musiikkinimeke (YMN) on standardoitu hakupiste, joka perustuu pääkirjauksena 

olevan sävellysteoksen nimeen. Samaa rakennetta käytetään lisäkirjauksissa, osakohteissa ja 

asiasanoina toimivissa teosten nimissä. (Poroila 2011, 125.) YMN on kokonaisuutena tarkka 

hakupiste ja lisäksi antaa tiedonhakijalle useita täsmällisiä ja tarkkoja hakupisteitä. Standardointi 

ulottuu näin kokonaisuuden lisäksi myös kaikkiin sen rakenneosiin. Teosluettelokoodit ja 

opusnumerot kirjoitetaan yhdeksi merkkijonoksi. Esityskokoonpano, sävellaji ja muut täsmenteet 

merkitään vakiomuodossa. Nämä toimet edistävät rakenneosien haettavuutta. Standardointi 

varmistaa, että kaikki tiedonhakijan ulottuvilla olevat mielekkäät julkaisut sisältyvät hakutuloksiin. 

(Poroila 2011, 129.) Klassisen musiikin yhtenäistetyt nimekkeet muodostetaan joko teoksen 

varsinaisen erisnimen (Taikahuilu) mukaan tai teostyypin nimestä (3. pianokonsertto). Ensin 

mainituista suomalaiset musiikkikirjastot käyttävät teoksen varsinaista erisnimeä alkukielisessä 

muodossaan, esimerkiksi Die Zauberflöte. (Suominen, Saarti & Tuomi 2009, 108-109.) 

Venäläisten säveltäjien teoksista, joilla on vakiintunut suomenkielinen nimi, käytetään kuitenkin 

suomenkielistä nimeä (Tastula 2012, 139). Mutkikkaampia tapauksia ovat kuitenkin 

musiikkiteokset, joilla ei ole varsinaista erisnimeä, vaan joiden nimi perustuu yleiseen 

teosmuotoa tarkoittavaan sanaan, kuten sinfonia tai konsertto. Tällaisissa tapauksissa 

yhtenäistetty musiikkinimeke rakennetaan teosmuotoa tarkoittavalla sanalla, joka otetaan 

erityisestä teosmuotojen luettelosta, soitinnuksen kuvauksesta, teosluettelokoodista, 

opusnumerosta, järjestysnumerosta ja sävellajista. Näin esimerkiksi Ludwig van Beethovenin 5. 

Pianokonsertto saisi yhtenäistetyksi nimekkeekseen [Konsertot, piano, ork., nro5, op73, Es-

duuri]. (Suominen, Saarti & Tuomi 2009, 109-110.) 

 

- eri tekijyyksien huomioiminen haussa 

Musiikin tekijöitä ovat säveltäjät, esittäjät, sovittajat ja muut musiikkijulkaisun tekemiseen 

vaikuttaneet, esimerkiksi toimittajat, äänittäjät ja tuottajat. Tekijä voi olla myös tuntematon. 

(Tastula 2012, 134.) Tekijyyden ongelmalla tarkoitetaan sitä, että eri rooleissa, esimerkiksi 

esittäjä, sanoittaja, sovittaja tai säveltäjä on erilainen painoarvo musiikin eri lajeissa. 
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Taidemusiikissa korostuu säveltäjän rooli, kun taas populaarimusiikissa esittäjän. Kaikki musiikin 

lajit kattavaa yhdenmukaista päätekijän määritelmää ei ole. (Alaterä 2002, 102.) 

 

Tehtävä 4. Hae kolme nuottia, joista löytyy pianomusiikkia häihin. 

Tehtävä 5. Hae venäjänkielistä perinnemusiikkia, jossa soitetaan balalaikka soitinta. 

 

Tehtävissä tarkastellaan aiheenmukaista hakua ja asiasanojen käyttöä haussa. Onnistuneessa 

haussa vaaditaan järjestelmän käyttämien asiasanojen käyttöä.  

 

Aiheenmukaisessa haussa käyttäjä haluaa löytää kaikki tiettyä aihetta koskevat dokumentit. 

Aiheenmukainen haku on paljon avoimempaa verrattuna jo tiedetyn dokumentin hakuun, ja 

siihen liittyy enemmän hankaluuksia. Käyttäjän on ensin käsitteellistettävä tiedontarpeensa 

tietystä aiheesta ja ilmaistava se erityisillä hakutermeillä ja sovitettava hakutermit vastaamaan 

näyttöluettelon käyttämiä termejä. Lisäksi käyttäjän on osattava muuttaa hakuaan, mikäli tuloksia 

ei saada, niitä on liikaa, liian vähän tai ne ovat epäolennaisia. Haku pitää myös osata lopettaa, 

kun kaikki aiheeseen liittyvä on löytynyt. (Large & Beheshti 1997, 121-122.) 

 

Tehtävissä 4 ja 5 havainnoitavat asiat: 

 

- pikahaun käyttö 

Googlemainen yhden hakukentän pikahaku antaa hakijalle mahdollisuuden kirjoittaa tietonsa 

hakemastaan asiasta vapaasti hakukenttään ja haun jälkeen tulosjoukkoa voi rajata erilaisten 

fasettien avulla (Majors & Mantz 2011, 279). 

 

- hakuominaisuuksien monipuolinen käyttö (Hakuominaisuuksia tässä ovat tarkennettu haku, 

Boolen operaattorit ja rajoittimet): 

 

- tarkennettu haku ja Boolen operaattorit 

Tarkennetussa haussa hakusanoja voidaan yhdistää Boolen logiikan avulla. Sillä voidaan 

parantaa hakua, jos viitteitä on liikaa tai liian vähän. Boolen logiikka perustuu kolmeen 

operaattoriin: AND, OR ja NOT. AND-operaattori rajaa hakua ja yhdistää eri aihepiirien käsitteitä 

toisiinsa. OR-operaattori laajentaa samaan aihepiiriin liittyvien käsitteiden joukkoa suuremmaksi. 
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NOT-operaattorilla suljetaan pois asiaan liittymättömiä termejä. (Alaterä 2002, 38-40.) 

 

- rajoittimien käyttö ennen hakua (aineistolaji, tehtävässä 5 myös kieli) 

Hakuja voidaan rajata muun muassa julkaisukielen, julkaisuvuoden, julkaisumaan ja aineistolajin 

mukaan (Alaterä 2002, 43-44). 

 

- fasettien avulla rajaaminen haun jälkeen  

Haun jälkeen tulosjoukkoa voidaan rajata erilaisten fasettien avulla (Majors & Mantz 2011, 279). 

 

- asiasanojen käyttö (soittimen nimi, musiikinlaji) 

- järjestelmän käyttämän asiasanan selvittäminen 

Asiasanat ovat musiikkiin liittyvässä tiedonhaussa tärkeässä asemassa (erikoisryhmänään 

soittimien nimet) (Poroila 2011, 44). Käyttäjän tulee selvittää, mitä hakumuotoja asiasanoista 

käytetään kirjaston luettelossa. Asiasanaston käyttö on käytännössä mahdotonta ilman 

standardointia eli hakutiedon muodon yhtenäistämistä. Tiedonhakijan on mahdoton tietää 

esimerkiksi harmonikkamusiikkia etsiessään, mitä nimenmuotoa soittimesta käyttää (esimerkiksi 

hanuri, haitari, bandoneon). (Poroila 2011, 45.) Musiikkisoittimista onkin olemassa oma 

ohjeluettelo Aidatrumpetista zimbalomiin, joka löytyy verkkojulkaisuna (Tastula 2012, 145). 
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LIITE 2: KYSELYLOMAKE 

 

Musiikkiaineiston tiedonhakutehtävän kyselylomake 

 

1. Ikä ___ 

 

2. Pääasiallinen toiminta  

Opiskelija ___   Opiskeluala _____________________ 

Työssä ___  Ammatti ________________________ 

Työtön ___ 

 

3. Kokeneisuus netin käytössä  

Noviisi ___  Melko kokenut ___  Kokenut ___ 

 

4. Kuinka paljon olet käyttänyt kirjastojärjestelmiä?  

En juuri yhtään ___  Vähän ___  Jonkin verran___  

Melko paljon ___  Paljon ___ 

 

5. Kuinka paljon olet hakenut musiikkiaineistoa kirjastojärjestelmistä?  

En juuri yhtään ___  Vähän ___  Jonkin verran___  

Melko paljon ___  Paljon ___ 
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LIITE 3: HAASTATTELULOMAKE 

 

Musiikkiaineiston tiedonhakutehtävän haastattelulomake 

 

 

1. Mikä hakemisessa oli vaikeaa / helppoa / aiheutti ongelmia? 

 

 

 

 

 

2. Aiheuttiko kirjastojärjestelmä / musiikkiaineisto ongelmia? 

 

 

 

 

 

3. Mikä järjestelmistä oli paras / helpoin käyttää, mikä taas huonoin / vaikein? 

 

 

 

 

 

4. Olivatko tehtävät vaikeita? 

 

 

 

 

 

5. Muita mietteitä?  
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LIITE 4: ESIMERKKI SISÄLLÖNANALYYSISTÄ HAKIJASTA 6 

 

Alla olevassa taulukossa merkinnät noudattavat tapahtumia tietokoneen näytöllä, ja esimerkiksi 

erisnimet on kirjoitettu samassa muodossa kuin hakija on kirjoittanut ne kirjastojärjestelmään. 

 

Hakijan numero 

H6 

Hakuaika minuuteissa yhteensä: 59 min 

Hakujärjestys: CS Library, Arena, PallasPro, Encore  

Arena 2. 

13 min 

CS Library 1. 

25 min 

Encore 4. 

8 min 

PallasPro 3. 

13 min 

 

 

Tehtävä 1. Hae The Stooges -yhtyeen toinen levy Fun House CD-formaatissa. 

 

Havainnoitavat asiat: 

 

- pikahaun käyttö 

Arena 

Kyllä, pikahaku: 

stooges fun house 

CS Library 

Kyllä, pikahaku: 

stooges fun house 

(autom.). Valitsee 

järjestelmän 

ehdottamista teoksista 

suoraan. 

Encore 

Ei 

PallasPro 

Kyllä, pikahaku: 

stooges fun house 

 

- hakuominaisuuksien monipuolinen käyttö (Hakuominaisuuksia tässä ovat tarkennettu haku, Boolen 

operaattorit ja rajoittimet): 

 

- tarkennettu haku ja Boolen operaattorit 

Arena 

Ei 

CS Library 

Ei 

Encore 

Kyllä, Hakusana 

stooges fun house 

PallasPro 

Ei 
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- rajoittimien käyttö ennen hakua 

Arena 

Ei 

CS Library 

Ei 

Encore 

Ei 

PallasPro 

Kyllä 

 

- fasettien avulla rajaaminen haun jälkeen  

Arena 

Ei 

CS Library 

Ei 

Encore 

Ei 

PallasPro 

Järjestelmässä ei ole 

fasetteja. 

 

- artikkelin pois jättäminen haussa 

Arena 

Kyllä 

CS Library 

Kyllä 

Encore 

Kyllä 

PallasPro 

Kyllä 

 

- löytääkö etsimänsä? 

Arena 

Kyllä 

CS Library 

Kyllä 

Encore 

Kyllä 

PallasPro 

Kyllä 

 

 

Tehtävä 2. Hae Pjotr Tšaikovskin kuuluisa pianokonsertto nro 1 b-molli op. 23 Vladimir 

Horowitzin soittamana CD-formaatissa. 

 

Havainnoitavat asiat: 

 

- pikahaun käyttö 

Arena 

Ei 

CS Library 

Kyllä, aluksi 

pikahaku: Tšaikovski, 

Pjotr (s:n päällä 

erikoismerkki) ja 

valitsee järjestelmän 

automaattisesti 

ehdottamia teoksia. 

Hakee samalla lailla 

myös: Horowitz, 

Encore 

Ei 

PallasPro 

Kyllä, kokeilee ennen 

kuin siirtyy 

musiikkihakuun. 

Ihmettelee aluksi 

miksei ole 

vapaasanahakua 

(pikahaku toimii 

järjestelmässä 

vapaasanahaun 
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Vladimir tavoin). 

Pikahaku: 

pianokonsertto nro 1 b-

molli 

 

- hakuominaisuuksien monipuolinen käyttö (Hakuominaisuuksia tässä ovat tarkennettu haku, Boolen 

operaattorit ja rajoittimet): 

- tarkennettu haku ja Boolen operaattorit 

Arena 

Kyllä, avaa tarkennetun 

haun ja toteaa, että 

Boolen operaattorit 

järkevästi laitettu. 

Tarkennettu haku: 

Vapaasanahaku 

horowitz JA 

Vapaasanahaku pjotr 

Tarkennettu haku: 

Tekijä horowitz, 

selaimen haulla etsii 

”pjotr”. 

 

CS Library 

Kyllä, esim. 

Vapaavalintaiset 

hakusanat nro 1 

b-molli. Tulosjoukosta 

etsii selaimen haulla 

Horowitzia. 

Tarkennettu haku: 

Tekijä HOROWITZ, 

VLADIMIR JA 

Vapaavalintaiset 

hakusanat pjotr. 

Käyttää paljon 

selaimen hakua 

etsimään tekijää. 

Encore 

Kyllä, Hakusana 

tsaikovski JA horowitz 

Hakee samalla tavalla 

kuin muutamassa 

aikaisemmassa 

tehtävässä / 

järjestelmässä millä 

löysi. 

PallasPro 

Kyllä, käyttää 

musiikkihakua. Esim. 

musiikkihaku: Teoksen 

nimi pianokonsertto nro 

1 b-molli. 

Musiikkihaku: Tekijä 

tsaikovski, pjotr JA 

Tekijä horowitz, 

vladimir 

 

- rajoittimien käyttö ennen hakua 

Arena 

Kyllä 

CS Library 

Kyllä 

Encore 

Ei 

PallasPro 

Kyllä 

 

- fasettien avulla rajaaminen haun jälkeen 

Arena 

Ei 

CS Library 

Ei 

Encore 

Ei 

PallasPro 

Järjestelmässä ei ole 

fasetteja. 
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- etunimen ja sukunimen kääntö tekijähaussa 

Arena 

Kyllä 

CS Library 

Kyllä, käyttää usein 

järjestelmän 

automaattista 

täydennystä. 

Encore 

Kyllä 

PallasPro 

Kyllä 

 

- hankalan, vieraskielisen ja erikoismerkkejä sisältävän henkilönimen hakeminen 

Arena 

Kyllä 

CS Library 

Aluksi hakee 

järjestelmän 

ehdottamalla 

hakusanalla 

Tšaikovski, Pjotr, jossa 

s:n päällä 

erikoismerkki. Kopioi 

tämän hakusanan 

myös uuteen hakuun. 

Encore 

Kyllä 

PallasPro 

Kyllä 

 

- kokoelmajulkaisuun sisältyvän yksittäisen teoksen hakeminen eli osakohteen (musiikkiteos) 

löytäminen emojulkaisusta (kokoelmalevy) 

Arena 

Osakohteen tietojen 

näkyminen nimekkeen 

otsikossa, mutta ei 

teostiedoissa herättää 

hakijassa ihmetystä. 

Hakija ei huomaa tai 

ymmärrä avata Näytä 

sisältö/kappaleet 

-linkkiä, jossa 

osakohteen tiedot 

näkyisivät tarkasti 

CS Library 

Ei 

Encore 

Kyllä 

PallasPro 

Kyllä 
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- yhtenäistetyn musiikkinimekkeen haku (klassisen musiikin teos, jolla ei ole erisnimeä, vaan 

yleisnimisestä konsertosta on muodostettu yhtenäistetty musiikkinimeke) 

Arena 

Ei 

CS Library 

Ei 

Encore 

Ei 

PallasPro 

Ei 

 

- eri tekijyyksien huomioiminen haussa 

Arena 

Kyllä, mutta käyttää 

Vapaasanahakua eikä 

Tekijähakua. Kerran 

hakee tekijää myös 

Teoshaulla. 

CS Library 

Ei, pääosin hakee vain 

yhdellä tekijällä ja 

käyttää selaimen 

hakua toisen tekijän 

löytämiseen. 

Kerran hakee: Tekijä 

HOROWITZ, 

VLADIMIR JA 

Vapaavalintaiset 

hakusanat pjotr 

Encore 

Kyllä 

PallasPro 

Kyllä 

 

- löytääkö etsimänsä? 

Arena 

Kyllä 

CS Library 

Ei 

Encore 

Kyllä 

PallasPro 

Kyllä 

 

 

Tehtävä 3. Hae Jean Sibeliuksen tunnettu viulukonsertto op. 47 d-molli Helsingin 

kaupunginorkesterin esittämänä, jossa viulusolistina on Pekka Kuusisto CD-formaatissa. 

 

Havainnoitavat asiat: 

 

- pikahaun käyttö 

Arena 

Ei 

CS Library 

Kyllä, lopuksi löytää 

pikahaulla: helsingin 

kaupunginorkesteri 

sibelius 

Encore 

Ei 

PallasPro 

Ei 
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- hakuominaisuuksien monipuolinen käyttö (Hakuominaisuuksia tässä ovat tarkennettu haku, Boolen 

operaattorit ja rajoittimet): 

- tarkennettu haku ja Boolen operaattorit 

Arena 

Kyllä, tarkennettu haku: 

Vapaasanahaku 

sibelius JA 

Vapaasanahaku 

kuusisto (samalla lailla 

kuin miten edellisessä 

tehtävässä löysi). 

Tarkennettu haku: 

Vapaasanahaku 

sibelius JA 

Vapaasanahaku 

kuusisto JA 

Vapaasanahaku 

helsingin 

kaupunginorkesteri. 

Hakee selaimen haulla 

Kuusistoa. 

CS Library 

Kyllä, esim. tarkennettu 

haku: Tekijänä 

ryhmä/instituutio 

Helsingin 

kaupunginorkesteri 

(autom.) JA 

Vapaavalintaiset 

hakusanat pekka 

kuusisto. 

Hakee useasti yhdellä 

tai kahdella tekijällä ja 

etsii selaimen haulla 

tulosjoukosta yhtä 

tekijää. 

Encore 

Kyllä, Hakusana 

sibelius JA Hakusana 

kuusisto JA Hakusana 

Helsingin 

kaupunginorkesteri. 

Tulosjoukosta etsii 

selaimen 

hakutoiminnolla ”47”. 

PallasPro 

Kyllä, tarkka haku: 

Tekijä sibelius, jean JA 

Tekijä kuusisto, pekka 

(hakee samalla tavalla 

kuin millä aikaisemmin 

löysi). Etsii selaimen 

haulla ”47”. 

 

- rajoittimien käyttö ennen hakua  

Arena 

Kyllä 

CS Library 

Kyllä 

Encore 

Ei 

PallasPro 

Ei 

 

- fasettien avulla rajaaminen haun jälkeen 

Arena 

Ei 

CS Library 

Ei 

Encore 

Ei 

PallasPro 

Järjestelmässä ei ole 

fasetteja. 

 

- etunimen ja sukunimen kääntö tekijähaussa 

Arena 

Kyllä 

CS Library 

Kyllä 

Encore 

Kyllä 

PallasPro 

Kyllä 
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- kokoelmajulkaisuun sisältyvän yksittäisen teoksen hakeminen eli osakohteen (musiikkiteos) 

löytäminen emojulkaisusta (kokoelmalevy) 

Arena 

Kyllä, nyt osaa avata 

Näytä sisältö/kappaleet 

-sivun, josta 

osakohteen tarkat 

tiedot löytyvät (vrt. 

aikaisempi tehtävä 2). 

CS Library 

Kyllä 

Encore 

Kyllä 

PallasPro 

Kyllä, huomaa että 

järjestelmä korostaa 

haettavan osakohteen 

teostiedoissa. 

 

- yhtenäistetyn musiikkinimekkeen haku (klassisen musiikin teos, jolla ei ole erisnimeä, vaan 

yleisnimisestä konsertosta on muodostettu yhtenäistetty musiikkinimeke) 

Arena 

Ei 

CS Library 

Ei 

Encore 

Ei 

PallasPro 

Ei 

 

- eri tekijyyksien huomioiminen haussa 

Arena 

Kyllä, hakee 

Vapaasanahaulla 

kaikilla kolmella 

tekijällä, mutta ei käytä 

Tekijä-hakua. 

CS Library 

Kyllä 

Encore 

Kyllä, hakee 

Hakusanahaulla 

(Vapaasanahaku) 

kaikilla kolmella 

tekijällä. 

PallasPro 

Kyllä 

 

- löytääkö etsimänsä? 

Arena 

Kyllä 

CS Library 

Kyllä 

Encore 

Kyllä 

PallasPro 

Kyllä 

 

 

Tehtävä 4. Hae kolme nuottia, joista löytyy pianomusiikkia häihin. 

 

Havainnoitavat asiat: 
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- pikahaun käyttö 

Arena 

Ei 

CS Library 

Ei 

Encore 

Ei 

PallasPro 

Ei 

 

- hakuominaisuuksien monipuolinen käyttö (Hakuominaisuuksia tässä ovat tarkennettu haku, Boolen 

operaattorit ja rajoittimet): 

- tarkennettu haku ja Boolen operaattorit 

Arena 

Kyllä, esim. tarkennettu 

haku: Vapaasanahaku 

pianomusiikki JA 

Asiasana häät. 

Tarkennettu haku: 

Asiasana häät JA 

Asiasana piano 

CS Library 

Kyllä, tarkennettu haku: 

Asiasana HÄÄT 

(autom.) 

Encore 

Kyllä, tarkennettu haku: 

Aihe häät.  

Tarkennettu haku: Aihe 

häät JA Hakusana 

piano.  

Tulosjoukosta etsii 

selaimen haulla 

”piano”. 

PallasPro 

Kyllä, musiikkihaku: 

Asiasana häät.  

Avaa teostietoja ja etsii 

niistä selaimen haulla 

”piano”. 

 

- rajoittimien käyttö ennen hakua (aineistolaji) 

Arena 

Kyllä 

CS Library 

Kyllä 

Encore 

Kyllä 

PallasPro 

Kyllä 

 

- fasettien avulla rajaaminen haun jälkeen 

Arena 

Ei 

CS Library 

Ei 

Encore 

Ei 

PallasPro 

Järjestelmässä ei ole 

fasetteja. 

 

- asiasanojen käyttö (soittimen nimi, musiikinlaji) 

Arena 

Kokeilee hakea 

Asiasanoilla häät, 

piano ja pianomusiikki. 

Käyttää 

Asiasanahakua ja 

Vapaasanahakua.  

CS Library 

Hakee vain yhdellä 

asiasanalla: Asiasana 

HÄÄT (autom.). 

Encore 

Aihe häät JA Hakusana 

piano. Ei käytä pianoa 

asiasanana. 

PallasPro 

Käyttää vain Asiasanaa 

häät. 
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Vain tarkennettu haku: 

Asiasana häät antaa 

tuloksia, koska väärät 

asiasanat (oikea 

häämusiikki ja piano). 

 

- järjestelmän käyttämän asiasanan selvittäminen 

Arena 

Kokeilee 

CS Library 

Kokeilee 

Encore 

Etsi aikaisemmin 

YSAsta käytettäviä 

asiasanoja. 

PallasPro 

Etsii YSAsta 

pianomusiikki 

asiasanaa, mutta ei 

löydä, joten hakee 

pelkällä Asiasanalla 

häät. 

 

- löytääkö etsimänsä? 

Arena 

Löytää yhden 

relevantin 

CS Library 

Kyllä 

Encore 

Kyllä 

PallasPro 

Kyllä 

 

 

Tehtävä 5. Hae venäjänkielistä perinnemusiikkia, jossa soitetaan balalaikka soitinta. 

 

Havainnoitavat asiat: 

 

- pikahaun käyttö 

Arena 

Ei 

CS Library 

Ei 

Encore 

Ei 

PallasPro 

Ei 

 

- hakuominaisuuksien monipuolinen käyttö (Hakuominaisuuksia tässä ovat tarkennettu haku, Boolen 

operaattorit ja rajoittimet): 

- tarkennettu haku ja Boolen operaattorit 

Arena 

Kyllä, tarkennettu haku: 

CS Library 

Kyllä, tarkennettu haku: 

Encore 

Kyllä, tarkennettu haku: 

PallasPro 

Kyllä, musiikkihaku: 
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Asiasana 

perinnemusiikki JA 

Asiasana balalaikka 

Asiasana 

PERINNEMUSIIKKI 

(autom.) JA 

Vapaavalintaiset 

hakusanat venäläinen. 

Tarkennettu haku: 

Asiasana 

PERINNEMUSIIKKI 

(autom.). Tuloksista 

etsii selaimen haulla 

”venäjä”. 

Aihe balalaikka JA Aihe 

perinnemusiikki 

Asiasana 

perinnemusiikki JA 

Asiasana balalaikka 

 

- rajoittimien käyttö (kieli) 

Arena 

Kyllä 

CS Library 

Ei, rajaa vain 

Aineistolajin CD. 

Encore 

Kyllä 

PallasPro 

Ei, rajaa vain 

Aineistolajin CD. 

 

- fasettien avulla rajaaminen haun jälkeen 

Arena 

Ei 

CS Library 

Ei 

Encore 

Ei 

PallasPro 

Järjestelmässä ei ole 

fasetteja. 

 

- asiasanojen käyttö (soittimen nimi, musiikinlaji) 

Arena 

Asiasana 

perinnemusiikki JA 

Asiasana balalaikka 

CS Library 

Asiasana 

PERINNEMUSIIKKI 

(autom.) JA 

Vapaavalintaiset 

hakusanat venäläinen. 

Ei käytä balalaikka 

hakusanaa ollenkaan. 

Encore 

Aihe balalaikka JA Aihe 

perinnemusiikki 

PallasPro 

Asiasana 

perinnemusiikki JA 

Asiasana balalaikka 
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- järjestelmän käyttämän asiasanan selvittäminen 

Arena 

Kokeilee 

CS Library 

Kokeilee 

Encore 

Etsi aikaisemmin 

YSAsta käytettäviä 

asiasanoja. 

PallasPro 

Etsii YSAsta 

perinnemusiikki 

asiasanaa. Löytyi. 

Hakee YSAsta 

venäläinen asiasanaa 

ja venäj*. Löytyy 

Venäjä. 

 

- löytääkö etsimänsä? 

Arena 

Kyllä 

CS Library 

Kyllä 

Encore 

Kyllä 

PallasPro 

Kyllä 

 

 

 

 

 


